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WSTĘP
Kazimierz Pierzchała1
Nie przesadzaj, mamo.
Piwo to nie alkohol!
Zresztą wszyscy je piją.
Nie rób ze mnie nie wiadomo kogo2.

Wielki słownik wyrazów obcych PWN alkoholizm ujmuje jako „nałóg picia alkoholu, będący chorobą powodującą wyniszczenie organizmu oraz zaburzenia psychiczne”, a ponadto jako „zjawisko społeczne polegające na
zwiększaniu się liczby osób uzależnionych od alkoholu,
powstawaniu rodzin patologicznych i środowisk kryminogennych”3.
Pracując wiele lat na stanowisku kapelana więziennego, rozpocznę słowami Czesława Cekiery: „Zarówno wśród dorosłych, jak i młodocianych przestępców
nadużywanie alkoholu występuje jako czynnik kryminogenny, sprzyjający przestępczości i utrudniający resocjalizację”4.
W świadomości Polaków szkodliwe picie alkoholu to takie, które kończy się wstrząsającą tragedią, a przecież
często te kończące się tragicznie wydarzenia zaczynały
się niewinnie, zaczynały się od przekonania, że to tylko jeden drink, jedno piwo, że nad sobą panuję. Problemy alkoholowe zazwyczaj identyfikowane są z mocnymi
1.
2.
3.
4.

alkoholami. Sam fakt spożywania alkoholu przy jakiejś
okazji nie budzi żadnej refleksji i emocji. Alkohol często
jest wręcz bagatelizowany i sprowadzany do „dobrego
czasu”, „dobrej zabawy”. Tymczasem zagrożenie nie zawsze wypływa z tego, czy spożywamy tak zwane alkohole mocne. Społeczeństwo dało się przekonać, że napoje z mniejszą ilością alkoholu to coś mniej szkodliwego.
Dało się „ugłaskać” i zmiękczyć, zagłuszając gdzieś swoje sumienia i nie widząc, że takie czy inne zachowanie
jest złe, że prowadzi do określonych konsekwencji, które rzutują nie tylko na pojedyncze jednostki, ale na całe
społeczeństwo. I to przekonanie wpływa na nasze działanie, nasze zachowanie, na naszą akceptację dla określonych zachowań, co do których akceptacji być nie powinno. Dotyczy to spożywania alkoholu przez młodzież,
często też zgody na sprzedaż alkoholu nieletnim, bo to
„tylko piwo”, zachęcania do spożywania alkoholu przez
kobiety w ciąży czy zgody na prowadzenie samochodu
po jednym piwie, bo to przecież „piwo, a nie alkohol”.

Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL; doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna; e-mail: kazimierz.pierzchala@kul.pl; telefon: 603 692 852; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki.
Sprawy rodzinne, Interia Kobieta, Mamo, piwo to nie alkohol, http://kobieta.interia.pl/sprawy-rodzinne/news-mamo-piwo-to-nie-alkohol,nId,2477984#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome [dostęp: 14.06.2018 r.].
M. Bańko, [hasło:] Alkoholizm,[w:] Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Cz. Cekiera, Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką przestępczości, [w:] Zwalczanie patologii społecznych w
systemie penitencjarnym Polski i USA, red. K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008,
s. 205.
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Problemy jakie klarują się przy okazji szkodliwej konsumpcji alkoholu, pokazują dobitnie, że alkohol w jakiejkolwiek postaci (czy to piwo, czy wino, czy wódka), spożywany często, bez świadomości z jaką substancją mamy do czynienia,
może powoli, niezauważalnie doprowadzić nas do sytuacji, w której już nad
sobą nie panujemy i wówczas to nałóg nami rządzi.
Atmosfera środowiska alkoholowego jest bardzo nerwicogenna. Uzależnione
od niej nieporozumienia i awantury często naruszają równowagę domowników, szczególnie dzieci, które pozbawione świadomości bezpieczeństwa utrzymywane są w ciągłym lęku i napięciu. Ognisko domowe przestaje być schronieniem, dokąd można się ukryć w chwili problemu życiowego. Alkoholizm to bardzo trudny problem współczesny. Zaliczany jest on do patologii społecznych
(termin patologia pochodzi od greckiego słowa pathos, które oznacza cierpienie). Dzieci wychowujące się w rodzinach nadużywających alkoholu żyją w ciągłym poczuciu niebezpieczeństwa, cierpią i uczą się specyficznych metod postępowania. Często są ofiarami przemocy psychicznej bądź fizycznej, a niejednokrotnie nadużyć seksualnych. Dziecko alkoholika zdobywa takie doświadczenia, które przerastają sposoby sprostania im. Są to zdarzenia w życiu dziecka,
których ono nie rozumie, nieraz nie potrafi ich przetrwać, usytuować w określonym porządku świata, przydzielić im wyraźnego znaczenia, a które pozostawiają nieusuwalny ślad przypominający otwartą ranę. Zdarzenia, którym człowiek nie potrafi się przeciwstawić ani ich zaakceptować. Doświadczenia tego
rodzaju mogą być udziałem wszystkich ludzi, jednak ich ilość i siła u dzieci alkoholików jest bez porównania większa5.
Alkohol jest zazwyczaj stosowaną wśród młodzieży używką. Pomimo wielu akcji
trzeźwości i przykrych kar za sprzedaż alkoholu osobom nieletnim bez przerwy
jest on dostępny. Młodzież widzi w nim nie tylko szpan. Jest on ucieczką od rzeczywistości, czymś co dostraja imprezy, po czym łatwiej być na tzw. luzie. Pomimo że picie alkoholu przez jednostki nieletnie jest patologią, to często bywa tolerowane, w przypadku gdy jest okazjonalne i nie pociąga za sobą dużych problemów. Sytuacją alarmującą są zdarzające się wśród młodzieży nałogi. Prowa-

5.

8

K. Pierzchała, Nieprawidłowe postawy rodzicielskie przyczyną ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, [w:]
Człowiek a patologie społeczne, red. K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.
115-117.
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dzące często do kradzieży oraz stanów depresji. Stany
te podlewane alkoholem mogą wywoływać autoagresję
i agresję, co niejednokrotnie kończy się bardzo źle.
Liczbę Polaków nadużywających alkoholu szacuje się
na 2,8–3,5 mln, w tym około milion uzależnionych.
Taki stan rzeczy powoduje wzrost przemocy, przestępczości, naruszanie wolności i praw innych osób6.
Nie wspominając już o niewątpliwych negatywnych
skutkach zdrowotnych spożywania alkoholu.
Powody skłaniające młodzież do konsumpcji alkoholu
to: zmniejszenie zahamowań, nabranie śmiałości w kontaktach z ludźmi, nawiązanie znajomości, wprowadzenie się w stan podniecenia, chęć odprężenia się, zabawy, z ciekawości, pod wpływem reklamy, z nudów, chęć
identyfikacji z grupą, by uciec przed problemami, obniżyć lęk, znieczulić dolegliwości fizyczne, zwrócić na siebie uwagę, aby sprowokować dorosłych, z powodu buntu młodzieńczego itp.7.
Stary i Nowy Testament ewidentnie odróżnia picie alkoholu, którego chęcią jest świętowanie, od celowego,
względnie niekontrolowanego upijania się. Biblia zachęca do umiaru, potępiając opilstwo. Jezus wybrał wino
do sprawowania Eucharystii. Dlaczego? Również dlatego, że wino jest symbolem radości, ucztowania i dziękczynienia. Wdzięczność nie powinna się łączyć ze smutkiem, a z radością. Podobnie umiarkowane spożycie alkoholu przez dorosłych nie jest samo w sobie niczym

6.
7.
8.
9.

złym, jeśli tworzy, a nie burzy relacje międzyludzkie.
Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje „cnotę umiarkowania” następująco:
Cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy w stanie nietrzeźwym
[…] zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka i
swemu własnemu […], ponoszą poważną winę8.
W  jednej z przypowieści, która opowiada o czuwaniu,
Jezus odwołuje się najpierw do dobrego przykładu sługi, który w chwili Jego przyjścia robi to, co do niego należy i dlatego zasłuży na nagrodę. Natomiast „czarną
owcą” staje się sługą, który „[…] powie sobie w duszy:
Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan
tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie,
której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce” (Łk 12,45-46).
W tej przypowieści wyraźnie widoczne jest, że nadużywanie alkoholu wiąże się nie tylko z brakiem nadziei, ale
wyzwala też w człowieku to co najgorsze, zaburzając relacje międzyludzkie, wywołując agresję i sprawiając, że
człowiek zaniedbuje obowiązki. Problemem nie jest sam
alkohol, ale ludzkie pragnienia, które skłaniają do nieumiarkowanego spożywania alkoholu, aby osiągać cele
sprzeczne z chrześcijańskim powołaniem9.

Cz. Cekiera, Przejawy agresji i przemocy w środowisku wychowawczym, [w:] Zwalczanie patologii…,op.cit., s. 107.
K. Pierzchała, Nieprawidłowe postawy rodzicielskie… op.cit., s. 120.
Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II poprawione, Pallottinum, Poznań 2012, 2290.
D. Piórkowski SJ, Ile wina może wypić chrześcijanin?,https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradniauzaleznienia/art,46,ile-wina-moze-wypic-chrzescijanin.html [dostęp: 14.06.2018 r.].
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Człowiek uzależniony od alkoholu doznaje całego spektrum destruktywnych
konsekwencji tego uzależnienia, zahaczających o jego ciało i umysł, wiążących
się z jego wielopłaszczyznowym zniewoleniem przybierającym różne postacie.
Proces wyzwalania się spod panowania alkoholu może zaowocować skonstruowaniem nowych ram dla życia, w nowej jakości, kształcie oraz wartości.
Bez alkoholu da się żyć. Powodzenia.
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Streszczenie
Nadmierne spożywanie napojów alkoholowych powoduje ekonomiczne i społeczne szkody, takie jak koszty
medyczne, spadek produktywności, zwiększenie liczby
wypadków oraz wzrost przestępczości. Przedmiotem
analizy jest oszacowanie kosztów szkodliwej konsumpcji oraz próba określenia okoliczności, które powodują
najwięcej strat. Szczególnym celem raportu jest przedstawienie związku między typem spożywanych napojów alkoholowych a wielkością szkód spowodowanych
nieodpowiedzialną konsumpcją.
Wzorzec konsumpcji napojów alkoholowych, w przeliczeniu na litry stuprocentowego alkoholu, kształtuje
się następująco – piwo odpowiada za 58,4% alkoholu
spożywanego przez konsumentów, podczas gdy 34,2%
przypada na napoje spirytusowe, a na wyroby winiarskie jedynie 7,4%. W okresie od 1990 r. struktura konsumpcji zmieniła się wyraźnie na korzyść piwa. Jest to
efekt konsekwentnej polityki państwa, które począwszy
od przyjęcia w 1982 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dążyło nie tylko do ograniczenia spożycia alkoholu w ogóle, ale też
do zmiany struktury spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości alkoholu. W PRL-u szkodliwość spożywania alkoholu, w tym uzależnienie, łączono niemal
wyłącznie z piciem wódki. Dowodem tego są m.in. hasła propagandowe głoszone w gospodarce centralnie
planowanej – z jednej strony: Wczoraj pół litra gorzały, dzisiaj pół normy nie całe, a z drugiej: Po pracy najlepiej orzeźwia i wzmacnia piwo. Pijcie odżywcze piwo

z państwowych browarów9. Usiłując zaradzić problemom społecznym spowodowanym spożyciem alkoholu, ówczesna władza wprowadziła w 1982 r. szereg zakazów, w tym pamiętny zakaz sprzedaży wysokoprocentowych alkoholi (powyżej 4,5%) przed godziną 13:00,
a także objęcie zakupu wyrobów spirytusowych systemem kartkowym.
Prowadzenie takiej polityki zrodziło w społeczeństwie
fałszywe przekonanie o niższej szkodliwości piwa w porównaniu do innych napojów alkoholowych. W konsekwencji piwo stało się alkoholem najchętniej wybieranym przez młodzież. Jego konsumpcja w małych ilościach bywa też złudnie postrzegana za „bezpieczniejszą” przez niektórych kierowców czy kobiety w ciąży.
Jednocześnie rozwój uzależnienia i choroby alkoholowej występuje wśród osób szkodliwie pijących piwo nie
rzadziej niż w przypadku wyrobów winiarskich, wódki
czy innych wyrobów spirytusowych.
Tymczasem w przeliczeniu na litr spożywanego czystego alkoholu etylowego dochody państwa z tytułu akcyzy ze sprzedaży piwa są 3,6 razy niższe niż w przypadku
napojów spirytusowych. Piwo jest także jedynym napojem alkoholowym, który może być reklamowany w sferze publicznej, czy też sprzedawany na imprezach masowych.

10. Magazyn Detektyw, Procenty w PRL-u: alkohol nie był zarezerwowany tylko dla nizin społecznych, https://www.
magazyndetektyw.pl/procenty-w-prl-u-alkohol-nie-byl-zarezerwowany-tylko-dla-nizin-spolecznych-kiedyprzychodzil-dzien-wyplaty-wielu-mezczyzn-wracalo-do-domu-wezykiem/ [dostęp: 14.06.2018 r. ].
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Wynika z tego, iż ciężar obciążeń poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie odpowiada rozkładowi kosztów społecznych i ekonomicznych wynikających z ich konsumpcji, które szacunkowo rozkładają się w sposób zbliżony do wielkości spożycia w przeliczeniu na litry stuprocentowego etanolu.
Polityka wspierania zmiany wzorca konsumpcji na rzecz napojów o niższej zawartości alkoholu nie eliminuje problemów społecznych związanych z jego
nadmiernym spożywaniem, a rekomendowanym sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom dostępności alkoholu jest ograniczenie konsumpcji wszystkich jego rodzajów.
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1.

Szkodliwe spożycie
– próba definicji

Spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy jest dużym problemem społecznym. Warto więc zapoznać się z definicją picia ryzykownego i szkodliwego
spożycia, które nie są tym samym. Według literatury ryzykowne spożywanie alkoholu oznacza konsumpcję nadmiernych ilości alkoholu (dziennie powyżej 40 g stuprocentowego etanolu przez mężczyzn oraz 20 g przez kobiety przez co najmniej 5 dni w tygodniu), która aktualnie nie pociąga za sobą
negatywnych konsekwencji, ale istnieje ryzyko wystąpienia szkód zdrowotnych, o ile sposób picia nie zmieni się11. Natomiast szkodliwe spożycie zdefiniowane jest jako wzorzec picia, który powoduje szkody zdrowotne, fizyczne
bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu12.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa prof. Krzysztofa Wojcieszka, według
którego wypicie na raz 6 jednostek, czyli 60 g stuprocentowego alkoholu,
powoduje stan nietrzeźwości.
Szkodliwe i ryzykowne spożycie może dotyczyć każdego rodzaju napoju alkoholowego. Wynika to z tego, że w każdym napoju alkoholowym znajduje się
ten sam alkohol etylowy tylko w różnych stężeniach13. 10 g czystego alkoholu etylowego znajduje się w: 250 ml pięcioprocentowego piwa, 120 ml dziesięcioprocentowego wina, 30 ml czterdziestoprocentowej wódki – zarówno wartości europejskie, jak i te podane przez PARPA są do siebie zbliżone.
Warto jednak zaznaczyć, że międzynarodowe porównanie napojów alkoholowych jest trudne ze względu na różną zawartość w nich etanolu.
W celu lepszego zobrazowania sporządzono tabelę przedstawiającą zawartość etanolu w wybranych napojach alkoholowych:

11. M. Wojnar, Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, PARPA, Warszawa 2017, s. 11.
12.  J. Fudała, Czy moje picie jest bezpieczne, PARPAMEDIA, Warszawa 2007.
13. K. Lis, Wpływ spożywania alkoholu etylowego na wyniki badań laboratoryjnych, „Alkoholizm i Narkomania” 2009,
t. 22, nr 1,s. 65–73.
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zawartość etanolu w wybranych napojach alkoholowych

40 g etanolu

(4 porcje
standardowe)

25 g etanolu

(2,5 porcji
standardowych)

10 g etanolu
(1 porcja
standardowa)

(0,9-1,5 porcji standardowej)

20 g etanolu

(2 porcje
standardowe)

10 g etanolu

Puszka piwa
0,5 l

Kufel piwa
0,5 l

Kieliszek
wina

Kieliszek
szampana

Kieliszek wódki
50 g

Kieliszek wódki
25 g

o mocy 7-8%

o mocy 5%

o mocy 14%

9g-15g

o mocy 9-19%

o mocy 40%

(1 porcja
standardowa)

o mocy 40%

Źródło: PARPA

Spożycie alkoholu w Polsce
Choć według literatury alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii każda ilość wypitego alkoholu jest ryzykowna14, to jednak w większości przypadków
spożywanie go w wyżej wymienionych dawkach (do 40 g etanolu dziennie) nie
pociąga za sobą widocznych szkodliwych konsekwencji. Niemniej jednak trzeba
przytoczyć dane Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization),według których alkohol zajmuje trzecie miejsce wśród czynników ryzyka wpływających na światowe zdrowie, a tuż przed nim znajduje się palenie papierosów
i nadciśnienie tętnicze15. Konsumpcja alkoholu odpowiada za ponad 60 chorób
i za wiele urazów,które są spowodowane spożywaniem go w nadmiernych ilościach16. Co roku z powodu alkoholu notowane jest 2,3 mln zgonów17. Natomiast
w Polsce według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: PARPA) około 800 tysięcy osób zmaga się z uzależnieniem od alkoholu18, a członków rodziny cierpiących z tego powodu jest około 3 mln19.
14. PARPA – Picie ryzykowne i szkodliwe, http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/picie-ryzykowne-i-szkodliwe [dostęp: 14.06.2018 r.].
15. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r.
16. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011–2015, PARPA 2011.
17. M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce, wyd.
IOOZ Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013.
18. Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
19. Ibidem.
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przeciętne spożycie napojów alkoholowych przez statystycznego Polaka
w 2016 r.

99,5

7

litrów piwa

8,3

litrów wina

litrów napojów spirytusowych

To oznacza roczne spożycie czystego alkoholu (100%):

5,47

litra czystego alkoholu

0,7

litra czystego alkoholu

3,2

litra czystego
alkoholu

Źródło: GUS
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UDZIAŁ PIWA, WINA I NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH W SPOŻYCIU ALKOHOLU 
W PRZELICZENIU NA CZYSTY ETANOL W 2016 r.

wyroby spirytusowe 34,2%

UDZIAŁ
W SPOŻYCIU
CZYSTEGO
ETANOLU

piwo 58,4%

wino 7,5%

Źródło: PARPA

Na podstawie powyższych informacji warto zadać sobie
pytanie, jak wygląda spożycie alkoholu w Polsce i jakie napoje alkoholowe odpowiadają za szkodliwe spożywanie
alkoholu kończące się często upojeniem alkoholowym.
W tym celu przedstawione zostaną wyniki badań ankietowych oraz prac naukowych.
W  2016 r. przeciętne spożycie napojów alkoholowych
przez statystycznego Polaka wyniosło 99,5 litra piwa, 8,3
litra napojów spirytusowych i 7 litrów wina20. Przeliczając to na spożycie stuprocentowego alkoholu na jednego
mieszkańca, otrzymujemy odpowiednio: 5,47 litra piwa,
0,7 litra wina oraz 3,2 litra wyrobów spirytusowych, czyli 9,37 litra stuprocentowego alkoholu21. To oznacza, że

w 2016 r. piwo było odpowiedzialne za spożycie 58,4%
etanolu, napoje spirytusowe za 34,2%, a wino za 7,5%.
Zbliżone wyniki znajdują się w opracowaniu RARHA, gdzie
piwo odpowiada za 62,6% spożycia etanolu22.
W celu ukazania szerszej perspektywy spożycia alkoholu
w Polsce należy przedstawić rys historyczny. Spożycie stuprocentowego etanolu przez statystycznego mieszkańca Polski wzrosło z pułapu od ok. 2,2 litra rocznie w drugiej połowie lat 40. do ok. 8,6 litra w latach 70. W latach
80. konsumpcja wódek (40% alkoholu) utrzymywała się
na poziomie bliskim 10 litrów per capita, spożycie piwa
(4,5% alkoholu) oscylowało około 30 litrów, natomiast
spożycie wina (12,5%) wynosiło średnio 8 litrów23,24.

20. Dane GUS.
21. Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
22. J. Moskalewicz, R. Room, B. Thom, Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU, RARHA 2016,
s. 93.
23. J. Moskalewicz, Ł. Wieczorek, Dostępność, konsumpcja i konsekwencje picia – trzy dekady doświadczeń, „Alkoholizm i Narkomania” 2009, t. 22, nr 4, s. 305–337.
24. GUS, Rynek wewnętrzny w 2007 r., Warszawa 2008, s. 88.
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średnia konsumpcja napojów alkoholowych
per capita w polsce 1980-2016. rys historyczny
99,5

100

[litry]
90

W latach dziewięćdziesiątych został zarejestrowany szybki wzrost
konsumpcji piwa, któremu towarzyszyło podniesienie zawartości alkoholu 4% w latach osiemdziesiątych do prawie 6% od połowy lat
dziewięćdziesiątych.

80

W latach 1990-2016 spożycie piwa zwiększyło się ponad trzykrotnie
z 30 litrów do 99,5 litra per capita.
Według ekspertów jednym z czynników, który wpływa na wzrost
spożycia piwa, jest jego cena, która jest dyktowana na skutek wojny dyskontów z tradycyjnymi sieciami hiper- i supermarketów. Puszkę
piwa można dzisiaj kupić za nieco ponad 2 zł.

70

≥

60

2

zł

50

W latach 2002-2007
obserwowany był prawie
dwukrotny wzrost
rejestrowanego spożycia
wódek

40

6%

4%

30

alk.

30,0

20

10,0
10

0

40%
alk.

7,0

7,0

4,3
1990

8,3

7,5

11,4

12,5%

1980

Spożycie rejestrowane wina pod koniec lat
dziewięćdziesiątych osiągnęło poziom ok. 14 litrów
per capita. Od tamtego czasu spożycie spada,
w 2007 r. konsumpcja jest podobna do tej
z przełomu lat 80/90.

14,0
alk.

8,0

W 2002 r.
nastąpiło
zmniejszenie
podatku
akcyzowego

alk.

2000

2010

Źródło: PARPA
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Z  tego powodu 26 października 1982 r., w dziesiątym
miesiącu stanu wojennego, Sejm PRL  uchwalił ustawę
„przeciwalkoholową”, nazwaną Ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której
cele wskazane zostały w pierwszym artykule tego aktu
prawnego: „Organy władzy i administracji państwowej
są obowiązane do podejmowania działań zmierzających
do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spożywania”. Utożsamiając problemy społeczne wynikające z nadmiernego spożycia alkoholu z napojami spirytusowymi (w tamtym okresie, rozpatrując wolumen spożycia poszczególnych gatunków,
całkiem słusznie), postanowiono zmienić strukturę spożycia na rzecz alkoholi niskoprocentowych. W latach 90.
został zarejestrowany szybki wzrost konsumpcji piwa,
któremu towarzyszyło podniesienie zawartości alkoholu w piwie z 4% w latach 80. do prawie 6% od połowy
lat 90.25. W latach 1990–2016 spożycie piwa zwiększyło
się ponad trzykrotnie z 30 litrów do 99,5 litra per capita.
Według ekspertów jednym z czynników wpływających
na wzrost spożycia piwa jest jego cena, która jest dyktowana na skutek wojny dyskontów z tradycyjnymi sieciami hiper- i supermarketów. Puszkę piwa można dzisiaj
kupić za nieco ponad 2 zł26.
Dynamika konsumpcji napojów spirytusowych kształtowała się natomiast następująco. W  1998 r. spożywane
było 11,4 litra per capita, a w 2002 r. konsumpcja spadła i wyniosła tylko 4,3 litra. W 2002 r. nastąpiło zmniej-

szenie podatku akcyzowego, co spowodowało odwrócenie trendu. W latach 2002–2007 obserwowany był prawie dwukrotny wzrost rejestrowanego spożycia wódek
do 7,5 litra per capita. Według oszacowań J. Moskalewicza i Ł. Wieczorka spadek sprzedaży rejestrowanej wódki kompensowany był przez całe lata 90. spożyciem nierejestrowanym27.
Natomiast spożycie rejestrowane wina na początku transformacji było większe niż w latach 80. Pod koniec lat 90.
osiągnęło ono najwyższy poziom ok. 14 litrów per capita.
Od tamtego czasu spożycie wina spada. W 2007 r. konsumpcja była podobna do tej z przełomu lat 80. i 90.
Ciekawy jest fakt, że w stosunku do 2015 r. w strukturze spożycia napojów alkoholowych zmniejszył się o
0,6% udział wina (z 8,0% do 7,4%), natomiast zwiększył się o 0,5% udział piwa (wzrost z 57,9% do 58,4%), a
udział napojów spirytusowych wzrósł o 0,2%. W odniesieniu do 2010 r. widać wzrost udziału piwa, przy jednoczesnym spadku udziału napojów wysokoprocentowych
oraz wina.
W latach 2000–2016 wielkość spożycia stuprocentowego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosła o 24% do 9,37 litra. W latach 2000–2008 w wyniku
relatywnego potanienia względem innych alkoholi znacząco zwiększyło się spożycie wódki (o 62%). Konsumpcja piwa wzrosła o 57%, a wina zmniejszyła się o 40%.
Lata 2009–2012 przyniosły zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych o 5,4% do 9,16 litra na mieszkańca.
W tym czasie spożycie wyrobów spirytusowych spadło

25. J. Moskalewicz, Ł. Wieczorek, Dostępność, konsumpcja…, op.cit., s. 305–337.
26. P. Otto, K. Klinger, Mamy niemały problem z piciem. Dlaczego Polacy sięgają po alkohol?,Dziennik.pl,http://
wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/546282,picie-polacy-spozycie-alkohol-raport.html [dostęp:
14.06.2018 r.].
27. J. Moskalewicz, Ł. Wieczorek, Dostępność, konsumpcja…, op. cit., s. 305–337.
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Spożycie napojów alkoholowych w latach 1992-2016
(Spożycie w litrach 100% alkoholu)
12

WINO
i miody pitne

PIWO

[litry]

CAŁKOWITE
SPOŻYCIE

WYROBY
SPIRYTUSOWE

10
8
6
4
2
0
1992
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1998

2000

2002
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2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA

do 3 litrów alkoholu stuprocentowego, a wina i miodów pitnych do 5,9 litra28.
W 2016 r. spożycie stuprocentowego alkoholu29 wynosiło 9,37 litra na mieszkańca, co oznacza spadek w porównaniu do 2015 r. o 0,4%. Spożycie napojów
spirytusowych pozostało na identycznym poziomie (3,2 litra) jak w 2015 r., spożycie piwa wzrosło z 5,45 litra alkoholu stuprocentowego w 2015 r. do 5,47 litra w 2016 r., natomiast spożycie wina spadło z 0,76 litra alkoholu stuprocentowego do 0,7 litra. W skali ostatnich 7 lat spożycie alkoholu wzrosło z 9,02 litra w 2010 do 9,37 litra w 2016 r., co oznacza wzrost o 3,9%.

28. P. Wyrzykowski, Rynek napojów alkoholowych, „Przemysł spożywczy” 2014, t. 68, s. 9–11 , http://przemyslspozywczy.eu/wp/wp-content/uploads/2014/07/Rynek-napoj%C3%B3w-alkoholowych.-Stan-i-tendencj-rozwojowe.
pdf [dostęp: 14.06.2018 r.].
29. Wielkość spożycia stuprocentowego alkoholu obliczana na podstawie danych GUS „Spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca” przy założeniu, że w piwie jest 5,5% alkoholu, a w winie 12%.
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Częstotliwość spożywania i preferencje
Piwo jest alkoholem najczęściej wybieranym przez dorosłych Polaków i pitym z największą regularnością,
co potwierdzają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez ośrodki badawcze. Według badań
CBOS aż 73% badanych przynajmniej raz w miesiącu
pije piwo, po wódkę sięga 48% ankietowanych, a po
wino – 46%30. Wyniki badania RARHA  wskazują także, że piwo cieszy się największą popularnością w Polsce. Bardzo niepokojący jest fakt, że blisko 7% dorosłych Polaków pije piwo codziennie. Znacznie rzadziej
zdarzają się przypadki sięgania tak często po wina
czy napoje spirytusowe31. Ponadto wśród osób pijących około 40% spożywa piwo przynajmniej raz w tygodniu, po wyroby spirytusowe sięga mniej niż 10%
badanych, a po wyroby winiarskie około 4%32. Ciekawe są także wyniki uzyskane z badania „Piwna Polska
pod lupą”, według których aż 12% badanych przyznało się, że przeciętnie w ciągu tygodnia spożywa powyżej 4 litrów piwa (ponad 8 butelek lub puszek). Natomiast 71% ankietowanych przyznało, że ich spożycie
nie przekracza 2 litrów piwa (4 butelek) w przeciągu
tygodnia33.

30.
31.
32.
33.
34.

W podobnym tonie wypowiada się także J. Moskalewicz, który zauważa, że 60% wypijanych przez Polaków trunków to piwo, a jego spożycie w Polsce jest
najwyższym wynikiem w Europie34. Warte przywołania są także wyniki badań przeprowadzonych przez
GUS35, według których co czwarty dorosły mieszkaniec Polski pił alkohol rzadziej niż raz w miesiącu,
a niespełna co szósty co najmniej raz w tygodniu.
Na tej podstawie można oszacować wielkość populacji spożywającej alkohol przynajmniej raz w tygodniu
– wynosi ona około 5,2 mln osób. Mężczyźni zamieszkujący miasta, rozwiedzeni, żyjący w związku małżeńskim/partnerskim lub legitymujący się wykształceniem wyższym i policealnym najliczniej spożywają alkohol. Natomiast wśród pań jest to przede wszystkim
mieszkanka miasta, w wieku 20–39 lat, dobrze wykształcona lub żyjąca w związku. Według wyników badań 40% populacji osób pijących alkohol w tygodniu
nie pije go w dni robocze tylko w weekendy (od piątku do niedzieli). Picie alkoholu w dni robocze przypada na osoby starsze, co najmniej 60-letnie (wdowców,
osoby bezrobotne lub bierne zawodowo). Wyniki badań przedstawiają także wzorzec konsumpcji osób pijących co najmniej raz w tygodniu. Wśród mężczyzn
64% deklarowało picie wyłącznie piwa lub piwa połączonego z wódką (14%), natomiast spożycie samej
wódki zadeklarowało 6% badanych.

CBOS, Modele picia napojów alkoholowych w Polsce, Warszawa 2017.
J. Moskalewicz, R. Room, B. Thom, Comparative monitoring…, op. cit., s 93.
Ibidem.
Kompania Piwowarska, „Piwna Polska pod lupą”, slajd 12, www.kp.pl [dostęp: 14.06.2018 r. ].
P. Otto, K. Klinger, Mamy niemały problem z piciem. Dlaczego Polacy sięgają po alkohol?, Dziennik.pl,
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/546282,picie-polacy-spozycie-alkohol-raport.html [dostęp: 14.06.2018 r. ].
35. GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html [dostęp: 14.06.2018 r.].
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Wzorzec spożycia alkoholu osób pijących co najmniej 1 raz w tygodniu [%]
tylko
piwo

tylko
wino

tylko
wódka

piwo
i wino

piwo
i wódka

wino
i wódka

piwo, wino
i wódka

KOBIETY

56

12

6,6

8,2

11,2

1,9

4,2

MĘŻCZYŹNI

64

5,2

6

5,9

13,7

1,1

4,2

33,8

31

8,1

14,5

4,1

4,1

4,3

OGÓŁEM

Źródło: GUS

Kobiety najczęściej wymieniały picie wyłącznie piwa (33,8%) lub wyłącznie wina
(31%). Picie napojów spirytusowych deklarowało 8,1% badanych kobiet. W ujęciu
ogólnym potwierdzają się wyniki wyżej wymienionych badań. Najczęściej wybieranym napojem alkoholowym było piwo (56%), wino (12%), wódka (6,6%). Szczegółowe wyniki badań wskazują, że statystyczny mężczyzna pijący dany alkohol w
tygodniu wypijał: 5 butelek piwa o pojemności 0,5 litra, trochę więcej niż 330 ml
wódki lub innych napojów spirytusowych oraz nieco ponad 600 ml wina.
Warto także dodać, że 3/4 mężczyzn preferujących piwo wypijało nie więcej niż 6
butelek o pojemności 0,5 l. Statystyczna kobieta wypijała natomiast 3 butelki piwa
(0,5 litra), nieco ponad 4 lampki wina lub około 180 ml wódki, a 3/4 kobiet deklarujących picie wina czy piwa w ciągu tygodnia wypijało co najwyżej 6 lampek wina
lub 1,5 litra piwa. Podkreślmy, że wyniki mówią o średniej ilości alkoholu na 1 pijącego – choć w Polsce są osoby pijące zbyt często i zbyt wiele36.

36.  Analiza tej grupy została przedstawiona w dalszej części raportu.
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Warto w tym miejscu przytoczyć dane historyczne.
Według badania przeprowadzonego przez PARPA37
w 2008 r. wódkę pito około 23 razy w ciągu roku, wypijając średnio ok. 203 ml przy jednej okazji. Wino spożywano z częstotliwością 18 razy w ciągu roku (184 ml
przy jednej okazji). Piwo natomiast na tle pozostałych
napojów alkoholowych odznaczało się najwyższą częstotliwością picia, ok. 78 razy w ciągu roku i spożyciem
jednorazowym na poziomie 724 ml38.
Powyższe dane wskazują jednoznacznie, że napojem
alkoholowym najczęściej wybieranym przez Polaków
jest piwo, które jest pite ze zbyt dużą regularnością
(wśród niektórych spożywane codziennie), co potwierdzają wyniki badań RARHA, Kompanii Piwowarskiej39
oraz dane GUS. Regularne spożywanie alkoholu jest
szkodliwe dla organizmu. W następujący sposób wypowiedział się na ten temat dr Leszek Borkowski40: Jeżeli
do organizmu wprowadzamy substancję szkodliwą regularnie, to ten się przyzwyczaja, natomiast jeśli jest to
okazjonalne, to w przypadku alkoholu reaguje się kacem, wymiotami. Sporadyczność jest zawsze bardziej
bezpieczna niż regularność. To tak samo jak oddychanie skażonym powietrzem. Jeżeli mieszkamy w mieście,

które jest zanieczyszczone, to jesteśmy bardziej narażeni od turysty, który przyjedzie do tego miasta nawet
w dniu największego smogu, ale na krótko41.
Interesujące są także dane na temat modelów picia
napojów alkoholowych przez Polaków. Według badań CBOS piwo wybierane jest przez konsumentów ze
względu na walory smakowe (18,4%)42 oraz z uwagi na
to, że dobrze gasi pragnienie (15,3%). Wódka wybierana jest podczas spotkań towarzyskich (19,4%) i do
celebrowania wyjątkowych okazji (18,2%) . W tych samych badaniach znajdujemy informację, że kobiety
spożywają w przybliżeniu 60% tego co mężczyźni, niezależnie od rodzaju alkoholu. Potwierdzają to wyniki
badań RARHA, według których 92,1% mężczyzn spożywa alkohol, a w przypadku kobiet – 80,7%.
Według obserwacji J. Moskalewicza najwięcej piją osoby w przedziale wiekowym 20–29 lat – jest to okres
najkorzystniejszy do rozrodu43. Bardzo podobne wyniki zostały uzyskane w opracowaniu RARHA. Według
nich osoby w wieku 18–34 lata najczęściej spożywają alkohol, natomiast najrzadziej osoby w wieku 50+44
. W  badaniach znajdujemy także informację, że piwo
było najbardziej popularnym napojem alkoholowym
w trzech kategoriach wiekowych. W grupie badanych
osób w wieku 18–34 lata aż 82,9% osób spożywa piwo,
wino – 37,8%, natomiast napoje spirytusowe – 59,1%.

37. PARPA, Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce 2008, http://www.parpa.pl/download/wzory%202008%20wnioski%20.pdf [dostęp: 14.06.2018 r. ].
38. Ibidem.
39. Kompania Piwowarska, „Piwna Polska pod lupą”, slajd 12,www.kp.pl [dostęp: 14.06.2018 r. ].
40. Farmakolog kliniczny i były prezes URPL.
41. J. Wykowski, Alkohol na cenzurowanym. Jakich zmian chcą posłowie, a jakich eksperci?, Rynek Zdrowia.
pl,http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Alkohol-na-cenzurowanym-Jakich-zmian-chca-poslowiea-jakich-eksperci,178675,14,3.html [dostęp: 14.06.2018 r.].
42. E. Hołdyńska, Procenty w wódce, orzeźwienie w piwie, Do rzeczy.pl, https://dorzeczy.pl/kraj/29704/Procenty
-w-wodce-orzezwienie-w-piwie.html [dostęp: 14.06.2018 r.].
43. J. Moskalewicz, Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu, [w:]Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006, red. T. Niemiec, Warszawa 2007, s. 70–73.
44. J. Moskalewicz, R. Room, B. Thom, Comparative monitoring…, op. cit.,s. 93.
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Spożycie napojów alkoholowych według wieku
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Źródło: J. Moskalewicz, R. Room, B. Thom, RARHA - Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU, 2016
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Spożycie napojów alkoholowych według wieku [%]
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Źródło: Raport GUS – Stan zdrowia ludności w Polsce w 2014 r.

Kolejna grupa badanych to ludzie w wieku 35–49 lat. W tym przedziale zauważalna jest mniejsza konsumpcja piwa, ponieważ wynosi ona 74,5%. Wino
także zanotowało delikatny spadek – 37,2%, natomiast spożycie napojów alkoholowych wynosi 65%.
Ostatnią grupą badanych są osoby w wieku 50–65 lat. Wśród nich spożycie
piwa wyniosło 63,8%, wina – 34,9% i napojów spirytusowych – 60,6%.
Zbliżone wartości przedstawia także raport GUS – Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Zaprezentowane wyniki jednoznacznie pokazują, że najpopularniejszym napojem alkoholowym, w prawie wszystkich grupach badanych,
jest piwo. Wyjątkiem jest grupa 80+, w której badani częściej sięgają po napoje spirytusowe.
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dostępność ekonomiczna napojów alkoholowych.
liczba butelek, którą można kupić za miesięczną pensję
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
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Dostępność ekonomiczna
Według literatury naukowej istnieje związek pomiędzy ceną alkoholu a wielkością jego spożycia. Podstawowym wnioskiem jaki płynie z tych badań, jest
stwierdzenie faktu, że im większa jest dostępność ekonomiczna alkoholu,
tym większe jest jego spożycie45.
Istotnym wskaźnikiem, który przedstawia dostępność ekonomiczną napojów alkoholowych, jest liczba butelek poszczególnych rodzajów alkoholi,
które można kupić za średnie miesięczne wynagrodzenie. W związku z tym,
że wskaźniki cen wszystkich rodzajów napojów alkoholowych nieco spadły
przy jednoczesnym wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w 2016 r., zanotowano kolejny wzrost dostępności ekonomicznej napojów alkoholowych46. Teoretycznie za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku
2016 można było kupić 1466 butelek piwa (jasne pełne), 414 butelek białego wina i 165 butelek wódki47.
W celu zbadania postawionej tezy obliczono współczynnik Pearsona dla następujących wartości: dostępność ekonomiczna piwa, spożycie piwa (100%
alkoholu) oraz dostępność ekonomiczna wódki, spożycie napojów spirytusowych (100% alkoholu). Wyniki kształtowały się odpowiednio: współczynnik Pearsona dla pierwszej z badanych par wyniósł 0,9, a dla drugiej 0,95.
Potwierdza to postawioną na początku rozdziału tezę, że im większa jest dostępność ekonomiczna alkoholu, tym większe jest jego spożycie.
Warto zauważyć, że piwo jest napojem alkoholowym ekonomicznie najbardziej dostępnym. W ciągu ostatnich 5 lat ekonomiczna dostępność
piwa wzrosła o 21%, a wina o 8%. Natomiast dostępność wódki czystej
spadła o ponad 5%48.

45. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/42F98E09180A9005C1257F470039C82A/%24File/205.pdf.
46. Ibidem.
47. P. Otto, Rosną wydatki na alkohol. Pijemy tyle samo, ale drożej, Gazeta Prawna.pl, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1089938,w-polsce-rosna-wydatki-na-alkohol.html [dostęp: 14.06.2018 r.].
48. Ministerstwo Zdrowia, odpowiedź na pismo z dnia 14.11.2017 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/1230
5151/12471040/12471043/dokument319089.pdf.
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Korelacja Pearsona pomiędzy dostępnością ekonomiczną piwa
a spożyciem piwa (100% alkohol) 2001-2016
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Źródło: własne na podstawie danych PARPA

Korelacja Pearsona pomiędzy dostępnością ekonomiczną wódki a spożyciem
napojów spirytusowych (100% alkohol) 2001-2016
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Źródło: własne na podstawie danych PARPA
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koncentracja spożycia alkoholu w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA

Koncentracja spożycia
Powyższe informacje przedstawiają dane obrazujące
historyczne spożycie poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, częstotliwość ich spożywania, dostępność ekonomiczną oraz preferencje konsumentów. Ważne jest także pokazanie koncentracji spożycia alkoholu w Polsce. Według wyników badań wykonanych na zlecenie PARPA 7,3% osób, które regularnie
nadużywają alkoholu (średnio 75 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie), konsumuje aż 46,1% całego
wypijanego alkoholu.
Natomiast 18,6% konsumentów spożywających powyżej 6 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie wypi-
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ja 66,6% całości spożywanych napojów alkoholowych.
Dla porównania warto pokazać, że 47% osób, które
spożywają do 1,2 litra stuprocentowego alkoholu rocznie, wypija niecałe 5%.
Tak duża koncentracja spożycia alkoholu przez 18,6%
konsumentów pozwala na wysnucie wniosku, że część
osób regularnie nadużywa alkoholu, część spożywa go
w dopuszczalnych limitach oraz że występuje grupa,
która nieregularnie nadużywa alkoholu. Według danych GUS osoby spożywające alkohol przez 5 dni w tygodniu lub częściej szacuje się na ponad 820 tys. Statystyczny profil osoby będącej w tej grupie charakteryzuje się (z dużym prawdopodobieństwem) jako mężczyznę w wieku 30–59 lat, słabo wykształconego, żyją-
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Źródło: dane GUS

cego w związku, pracującego lub poszukującego pracy,
w dobrym stanie zdrowia49. Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Dyrektora PARPA – Krzysztofa Brzózki, który mówi, że wśród 18% społeczeństwa, które wypija niecałe 70% sprzedawanego i produkowanego alkoholu, występuje nikła część osób uzależnionych50.
Proszę spojrzeć, że jeden młody człowiek, który pod
wpływem alkoholu idzie ulicą osiedlową i niszczy po
drodze 7–10 aut, powoduje znacznie większe stra-

ty niż osoba uzależniona, którą trzeba leczyć i która
najczęściej wie, w jaki sposób po alkoholu postępować. Nie jest tak, że straty są generowane przez osoby uzależnione (…)51.
Wykorzystując dane PARPA, stworzono szacunkową
strukturę spożycia napojów alkoholowych w Polsce
(w przeliczeniu na 100% alkoholu), przyjmując szereg czasowy od 2000 do 2016 r. Należy podkreślić, że
struktura ta ma wymiar poglądowy.

49. GUS, Stan Zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html [dostęp: 14.06.2018 r.].
50. Wywiad z Dyrektorem PARPA – Krzysztofem Brzózką, https://winicjatywa.pl/wywiad-krzysztof-brzozkadyrektor-parpa/# [dostęp: 14.06.2018 r.].
51. Ibidem.
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Szacunkowa struktura spożycia napojów alkoholowych w Polsce
(w przeliczeniu na 100% alkoholu)

napoje spirytusowe 33%

spożycie
100% alkoholu
w polsce

piwo 56%

wino i miody pitne 11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA

Odpowiedź na pytanie postawione na początku rozdziału – jaki napój alkoholowy odpowiada za upijanie się społeczeństwa? Uzyskanie odpowiedzi
jest wyzwaniem. Niemniej jednak z zebranych informacji oraz wyników widać kształtującą się tendencję. Przypomnijmy, że 7,3% osób spożywających
alkohol odpowiada za 46,1% całego spożycia. W badaniach RARHA 6,8% dorosłych osób przyznało się do codziennego spożywania piwa. Oszacowana
struktura spożycia alkoholu w latach 2000-2016 wykazuje, że najczęściej wybieranym alkoholem jest piwo (56%), potem napoje spirytusowe (33%) oraz
wino i miody pitne (11%). Należy także dodać, że piwo jest najłatwiej dostępnym napojem alkoholowym, a przeprowadzone badanie potwierdza, że wraz
ze wzrostem dostępności ekonomicznej wzrasta spożycie napojów alkoholowych. Można zatem założyć, że w odsetku osób (18,6%) spożywających od
6 do ponad 12 litrów alkoholu rocznie piwo stanowi znaczący procent spożywanych napojów alkoholowych – ze względu na jego wysoką dostępność,
największą popularność oraz fakt, że jest spożywane z największą regularnością. W strukturze spożycia tej grupy znajdują się także napoje spirytusowe oraz wino. Zagadnienie zostało szczegółowo przedstawione w rozdziale V.
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Wielkość rynku napojów alkoholowych
w Polsce w 2016 r.
Dopełnieniem informacji zawartych w rozdziale jest
przedstawienie danych dotyczących wielkości rynku
napojów alkoholowych w Polsce w 2016 r. Niestety
trudno jest określić tę wartość. W mediach pojawiają
się różne wyliczenia, które nie zawierają wyceny całego rynku, tylko pewien fragment, który jest monitorowany przez konkretną firmę badawczą52. Próbę oszacowania wartości rynku podjęła firma KPMG, której szacunek wyniósł 57 mld zł53.
Dane dotyczące wartości rynku napojów alkoholowych
różnią się od siebie z uwagi na trudności z wyliczeniem
wartości sprzedaży alkoholu w kanale gastronomicznym. Dodatkowo wartość wypijanego alkoholu może
być niedoszacowana ze względu na produkcję i sprzedaż alkoholu na czarnym rynku.
Dużym wyzwaniem jest oszacowanie skali nierejestrowanej konsumpcji alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł. Nie istnieje uniwersalna metodologia,
która pozwoliłaby określić wielkość i wartość czarnego
rynku napojów alkoholowych.

kohol) wynosiła w 2016 r. 11,6 litra stuprocentowego alkoholu54 na osobę (od 15 r. życia), co przy odjęciu rejestrowanego spożycia (11,06 litra stuprocentowego alkoholu przeliczonego na osoby od 15 r. życia) daje 0,54 litra stuprocentowego nierejestrowanego alkoholu55. Warto jednak zauważyć, że szacunki
WHO  w zakresie nierejestrowanej konsumpcji zostały ponad dwukrotnie zmniejszone w marcu br. Wcześniej w bazie danych oraz w raporcie World Health Statistics 2017 r. Monitoring health for the sustainable development goals56 była podana szacunkowa całkowita
konsumpcja na poziomie 12,3 litra, co oznacza nierejestrowane spożycie na poziomie 1,24 litra. W związku
z tak dużą rozpiętością wiarygodność szacunków WHO 
jest ograniczona. Nie ma wątpliwości, że nierejestrowana konsumpcja alkoholu w Polsce występuje i bez
wątpienia jest realnym problemem społecznym i gospodarczym.
W  celu uzupełnienia analizy warto przedstawić wyniki badań GUS  dotyczące wydatków gospodarstw domowych w Polsce na napoje alkoholowe w przeliczeniu na jedną osobę. W  2016 r. kwota wyniosła 14,50
zł na miesiąc (174 zł na rok) i była wyższa o prawie 8%
w porównaniu z rokiem 2015 (miesiąc: 13,44 zł, rok:

W bazie danych WHO szacowana całkowita konsumpcja alkoholu (obejmująca również nierejestrowany al-

52. R. Momot, D. Mazur, R. Żydok, Produkcja i rynek napojów spirytusowych względem pozostałych napojów
alkoholowych. Analiza otoczenia prawnego, gospodarczego I społecznego, Fundacja Republikańska, Warszawa 2017.
53. Raport KPMG, Rynek dóbr luksusowych, Warszawa 2016.
54. Dane WHO, http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-5-data?lang=en[dostęp: 14.06.2018 r.], dane GUS,
Rynek Wewnętrzny w 2016 r., Rocznik demograficzny 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2016,3,10.html [dostęp: 14.06.2018].
55. Obliczenia własne na podstawie zestawienia danych GUS z danymi WHO obejmującymi szacunkową łączną rejestrowaną i nierejestrowaną konsumpcję alkoholu, http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-5data?lang=en [dostęp: 14.06.2018 r.].
56. World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, sustainable development golas, http://apps.
who.int/iris/handle/10665/255336 [dostęp: 14.06.2018 r.].
57. P. Otto, Rosną wydatki na alkohol. Pijemy tyle samo, ale drożej, Gazeta Prawna.pl, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1089938, w-polsce-rosna-wydatki-na-alkohol.html [dostęp: 14.06.2018 r.].
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Przeciętne miesięczne wydatki na napoje alkoholowe
w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jedną osobę w 2016 r. (zł)
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Źródło: GUS, IERiGŻ

161,28 zł)57. Kwoty wydawane na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w ujęciu miesięcznym kształtowały się następująco: piwo – 6 zł, napoje spirytusowe – 5,89 zł, wina – 2,47 zł. Porównując wartość rynku napojów
alkoholowych w Polsce do przedstawionych wydatków gospodarstw domowych, można założyć, że dane z ankiet są znacznie zaniżone. Można to tłumaczyć tym, że wszyscy domownicy mają dostęp do ankiety, więc ukrywają większość wydatków wrażliwych, w tym wydatków na napoje alkoholowe.
Przy założeniu, że współczynnik wstydu jest mniej więcej stały, dane z badań
wydatków gospodarstw domowych mogą być posiłkowo wykorzystywane do
oceny zmian wydatków na przestrzeni czasu, a także do badań rozkładu wydatków w poszczególnych grupach społecznych.
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Przeciętne miesięczne wydatki (zł) na napoje alkoholowe na jedną osobę
w gospodarstwach domowych w latach 2000-2016
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Podsumowanie
• W 2016 r. w Polsce przeciętne spożycie napojów alkoholowych przez statystycznego Polaka wyniosło 99,5 litra piwa, 8,3 litra napojów spirytusowych
i 7 litrów wina. Przeliczając to na spożycie stuprocentowego alkoholu na jednego mieszkańca, otrzymujemy odpowiednio: 5,47 litra piwa, 0,7 litra wina
oraz 3,2 litra wyrobów spirytusowych, czyli 9,37 litra stuprocentowego alkoholu. To oznacza, że w 2016 r. piwo było odpowiedzialne za 58,4% wypitego
etanolu, napoje spirytusowe za 34,2%, a wino za 7,5%.
• Szacunkowa struktura spożycia (stuprocentowego alkoholu) w latach 2000–
2016, stworzona na podstawie danych PARPA, określa spożycie napojów alkoholowych odpowiednio: 56% – piwo, 33% – napoje spirytusowe, 11% – wino.
• 7,3% osób spożywających napoje alkoholowe (powyżej 12 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie) konsumuje 46,1% całego wypijanego alkoholu. Natomiast 18,6% konsumentów spożywających powyżej 6 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie wypija 66,6% całości spożywanych napojów alkoholowych. Wynika z tego, że znaczna część osób szkodliwie spożywających alkohol, musi raczyć się piwem, a nie tylko wódką.
• Według badań RARHA  blisko 7% dorosłych Polaków codziennie pije piwo.
40% konsumentów spożywa piwo raz w tygodniu. Po napoje spirytusowe sięga mniej niż 10% badanych, a po wyroby winiarskie około 4%. Według badań
„Piwna Polska pod lupą” 12% badanych spożywa przeciętnie w ciągu tygodnia powyżej 4 litrów piwa.
• Występuje korelacja pomiędzy dostępnością ekonomiczną a spożyciem napojów alkoholowych. Potwierdzają to wyniki współczynników Pearsona wyliczone dla piwa i napojów spirytusowych, które wynoszą odpowiednio: 0,9
i 0,95. Oznacza to, że im większa dostępność ekonomiczna alkoholu, tym
większe jest jego spożycie.
• Alkohol nie ma jednolitego wizerunku. Niektórym kojarzy się pozytywnie,
z dobrą zabawą czy poprawą nastroju, a innym tylko negatywnie (szkodliwość
dla zdrowia, agresja, przemoc).
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2. Skutki szkodliwego
	spożywania alkoholu
Nadmierne spożywanie napojów alkoholowych jest
czynnikiem powodującym wielorakie szkody zdrowotne i społeczne, które wpływają na koszty gospodarcze58.
Niemniej jednak istnieją takie grupy, które w ogóle nie
powinny spożywać alkoholu. Są to przede wszystkim:
1. kobiety w ciąży (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu
i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka);
2. młodzież (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń
rozwojowych);
3. osoby, które znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (m.in. osoby kierujące pojazdami).
Wyżej wymienione grupy zostały szczegółowo omówione w poniższym rozdziale.

Spożycie alkoholu przez kobiety w ciąży
Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży jest ważnym
tematem, który trzeba podnieść. Jest to grupa szczególna, ponieważ spożywany przez nie alkohol działa toksycznie nie tylko na ich organizm, ale także na rozwijający się płód59. Alkohol pity przez matkę w ciąży może nawet doprowadzić do śmierci płodu. Ryzyko utraty życia

jest najwyższe w przypadku pierwszego trymestru ciąży.
Duńskie badania przeprowadzone na blisko 93 tys. kobiet w ciąży wskazują, że u kobiet pijących alkohol nawet w niewielkich ilościach ryzyko poronienia w pierwszym trymestrze jest o 70% wyższe niż w przypadku kobiet zachowujących całkowitą abstynencję od alkoholu
podczas ciąży60.
Dużym problemem jest brak edukacji alkoholowej w tym
zakresie. Wśród społeczeństwa istnieje przeświadczenie, że spożywanie niewielkich ilości czerwonego wina
może mieć dobroczynny wpływ na przyszłe matki61. Ponadto pomimo wielu akcji informacyjnych powielany
jest także pogląd, że okazjonalnie wypity drink, lampka
szampana czy małe piwo nie szkodzi nienarodzonemu
dziecku62. Jak podają w swoich badaniach A. Wojtyła, L.
Kapka-Skrzypczak i współpracownicy, aż dwóm procentom kobiet lekarz zalecał picie niewielkich ilości alkoholu w ciąży, a 55% nie otrzymało od lekarza żadnych informacji dotyczących spożywania alkoholu w ciąży63,64.
W tym miejscu trzeba jednoznacznie zaznaczyć, że nie
ma napoju alkoholowego, który wypity przez kobietę
w ciąży byłby bezpieczny dla płodu. W przypadku kobiet w ciąży nawet najmniejsza ilość alkoholu z łatwością przenika przez łożysko do krwioobiegu płodu65,66.
Jest to o tyle istotne, że już po upływie kilkudziesięciu

58.  M. Dziubińska-Michalewicz, Konsumpcja alkoholu a stan zdrowia mieszkańców Polski, Warszawa 1997.
59. J. Fudała, Kobiety i alkohol, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2007.
60. National Center for Biotechnology Information, Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253313.
61. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie danych Ipsos 2005, www.ciazabezalkoholu.pl [dostęp: 14.06.2018 r.].
62. A. K. Pawłowska-Muc, C. Łepecka-Klusek, A. B. Pilewska-Kozak, G. Stadnicka, Używki w ciąży – alcohol = Stimulants in pregnancy – alcohol, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, t. 5, nr 8, s. 385–394.
63. A. Wojtyła, L. Kapka-Skrzypczak, J. Diatczyk, A. Fronczak, P. Paprzycki, Alcohol-related Developmental Origin of
Adult Health - population studies in Poland among mothers and newborns (2010-2012), „Annals of Agricultural
and Environmental Medicine” 2012, t. 19, nr 3, s. 365–377.
64. R. Żuralska, M. Kuzepska, M. Mziray, D. Postrożny, A. Muczyn, B. Studzińska, J.Książek, Alkohol i ciąża. Wstępne
badanie opinii kobiet na temat spożywania alkoholu w okresie ciąży, „Problemy pielęgniarstwa” 2011, t. 19, z. 4.
65. Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, www.ciazabezalkoholu.pl/materialy_prasowe.html 21.11.2011).
66. R. Żuralska, M. Kuzepska, M. Mziray, D. Postrożny, A. Muczyn,B, Studzińska, J. Książek, Alkohol i ciąża…op. cit.
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minut (według literatury od 30 do 60 minut) od spożycia poziom alkoholu we
krwi dziecka jest identyczny jak we krwi matki. Jest to niebezpieczne, ponieważ dziecko ma wówczas niedojrzałą enzymatycznie wątrobę, a zawarty w niej
alkohol metabolizuje dwukrotnie dłużej67. Niebezpieczeństwami, które mogą
wystąpić na skutek spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, są poronienia
i przedwczesny poród68. Warto także przedstawić informację z badań J. Moskalewicza, według których u kobiet pijących alkohol podczas ciąży rośnie prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z masą poniżej 2500 g69. W Polsce szacowana liczba noworodków z małą masą urodzeniową ciała z powodu picia alkoholu przez matkę szacowana jest na 10 000 rocznie70.
Niemniej jednak do najpoważniejszych konsekwencji spożywania alkoholu
w okresie ciąży zaliczany jest Alkoholowy Zespół Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS). Alkoholowy Zespół Płodowy jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcja
mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne. FAS jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.
Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu
i śmierci włącznie. Wiele dzieci doświadcza poważnych zaburzeń zachowania
i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie. Na świat przychodzi
więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa. W Polsce szacuje się, że rocznie rodzi się około 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS71, niemniej większość przypadków pozostaje niezdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie72.
Warto także wspomnieć o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD),
które jest szerszą kategorią diagnostyczną opisującą zaburzenia poalkoholowe
o różnym stopniu nasilenia. Zaburzenia są nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol
w czasie ciąży.

67.  A. K. Pawłowska-Muc, C. Łepecka-Klusek, A. B. Pilewska-Kozak, G. Stadnicka, Używki w ciąży…op. cit., s.
385–394.
68. Alcohol consumption and the outcomes of pregnancy, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Statement 2006 No. 5. Wpływ alkoholu na przebieg ciąży. Aktualne (2006 r.) stanowisko Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. MedPraktGinekolPołoż 2007; 3, s. 37–45.
69. J. Moskalewicz, Problemy zdrowia prokreacyjnego…op. cit., s. 70–73.
70. R. Wierzejska, M. Jarosz, W. Sawicki, J. Stelmachów, M. Siuba, Antyzdrowotne zachowania kobiet ciężarnych. Tytoń, alkohol, kofeina, „Żywienie człowieka i metabolizm” 2011, XXXVIII, nr 2.
71. Ibidem.
72 Journal of American Medical Association, 1991.
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W zakres terminu wchodzą:
1) pełnoobjawowy FAS,
2) częściowy FAS – pFAS (gdy nie są spełnione wszystkie
kryteria diagnostyczne),
3) poalkoholowe wady wrodzone – ARBD,
4) poalkoholowe zaburzenia neurorozwojowe – ARND.
Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka
problemy z73:
1) uczeniem się,
2) koncentracją uwagi,
3) pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów,
4) koordynacją ruchową,
5) zaburzeniami mowy,
6) relacjami z ludźmi,
7) przestrzeganiem norm społecznych.
Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny
oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Skala spożycia alkoholu wśród kobiet w ciąży
Dane dotyczące spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży
w Polsce są zróżnicowane i istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą być niedoszacowane. Dzieje się tak, ponieważ polskie kobiety spożywające alkohol podczas ciąży niechętnie przyznają się do takich zachowań74.
Badania przeprowadzone przez R. Wierzejską i współpracowników, zrealizowane w latach 2005–2007 w Warszawie, przedstawiają, że do spożycia alkoholu w ciąży

przyznało się 38,5% kobiet (36,7% oświadczyło, że robi
to sporadycznie, a 1,8% regularnie). W  ciągu tygodnia
spożywały one 1–2 piwa, 1–3 lampki wina lub 1–2 drinki75. Natomiast w badaniach M. Wojnara i współpracowników został zanotowany niższy odsetek kobiet w ciąży
spożywających alkohol. W 2005 r. – 16,5%, 2008 – 12%,
2009 – 14%76,77. Jeszcze niższy odsetek został przedstawiony w badaniach R. Żuralskiej i wsp. (2008–2009),
według których tylko 5% ankietowanych kobiet spożywało alkohol, wiedząc o swojej ciąży, a 19% nie wiedząc,
że są w ciąży. Warto podkreślić, że największą grupę stanowiły respondentki pijące piwo, niewiele mniej deklarowało, że piło wino. W badaniach zostało wspomniane,
że nie można wykluczyć takiej sytuacji, w której kobiety
były mniej skłonne do ujawniania tej informacji78.
W 2011 r. zostały przeprowadzone badania TNS79, według których odsetek kobiet spożywających alkohol
w ciąży wyniósł 13%, a najpopularniejszym napojem alkoholowym, po który sięgały ankietowane, było piwo
(64%), w drugiej kolejności wino (34%), a 5% badanych
wybierało wódkę. W  2012 r. TNS  powtórzył badania.
Wtedy do spożywania alkoholu przyznało się 10% badanych kobiet w ciąży. W 2012 r. został opublikowany Raport Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedstawia on
interesujące wyniki badań potwierdzające dane z badań
TNS. W Raporcie GIS 10,1% kobiet przyznało się, że spożywało napoje alkoholowe podczas ciąży. Najczęściej
kobiety sięgały po czerwone wino (44,9%), w dalszej kolejności piwo (30,3%), niskoalkoholowe piwo (29,8%),
białe wino (11,6%) i mocne alkohole (5%).

73.
74.
75.
76.
77.

http://www.ciazabezalkoholu.pl/co-to-jest-fasd
A. K. Pawłowska-Muc, C. Łepecka-Klusek, A. B. Pilewska-Kozak, G. Stadnicka, Używki w ciąży…op. cit., s. 385–394.
Ibidem.
Ibidem.
M. Wojnar, M. Fudała, K. Brzózka, Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Picie alkoholu, PARPA, Posiedzenie
Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 24.03.2010.
78. R. Żuralska, M. Kuzepska, M. Mziray, D. Postrożny, A. Muczyn,B. Studzińska, J. Książek,Alkohol i ciąża…op. cit.
79. TNS 2011, Badanie efektywności kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka”.
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Warto także przedstawić wyniki najnowszego badania „Zachowanie zdrowotne kobiet w ciąży 2017”, które powstało w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych”. Według niego 4,84% kobiet deklarowało, że podczas ciąży spożywało alkohol. Respondentki najczęściej sięgały po czerwone
wino (44%), następnie piwo (31%), piwo niskoalkoholowe (27%), białe wino
(19%) oraz mocne napoje alkoholowe (7%). Z  badań ALICJA  („Alkohol i ciąża – jak pomóc dziecku”) przeprowadzonych na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że Spektrum Płodowych
Zaburzeń Alkoholowych występuje nie rzadziej niż u 1,72% dzieci w wieku 7–9
lat, w tym pełnoobjawowy FAS u 0,48%. Niepełny FAS można szacować na poziomie co najmniej 0,68%, a Neurorozwojowe Zaburzenia Zależne od Alkoholu na 0,56%. Należy jednak pamiętać, że do postawienia takiego rozpoznania
konieczne było potwierdzenie przez matkę, iż w czasie ciąży piła alkohol. W 
ramach badania ujawniono także występowanie zaburzeń rozwoju o nieznanej etiologii w przypadku 2,1% dzieci, bez potwierdzenia ekspozycji płodu na
alkohol w czasie ciąży. Objawy tych zaburzeń były tożsame, jak w przypadku
Neurorozwojowych Zaburzeń Zależnych od Alkoholu. Mając na uwadze rozpowszechnienie stosowania alkoholu w Polsce, można przyjąć, że również większość zaburzeń rozwojowych dziecka o nieznanej etiologii była spowodowana
piciem alkoholu przez kobietę w ciąży. Łącznie FASD oraz innych zaburzeń rozwojowych wykryto u 3,82% dzieci w wieku 7–9 lat. W całej populacji odpowiadałoby to liczbie co najmniej 14,5 tys. dzieci.
Rzeczywiste rozpowszechnienie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych może być znacznie wyższe, gdyż wielu rodziców nie wyraziło zgody, by
ich dzieci brały udział w badaniu. Autorzy badania szacują, że rozpowszechnienie FAS w populacji jest nie mniejsze niż 4 osoby na 1000, a wszystkich zaburzeń z grupy FASD nie mniejsze niż 20 osób na 1000. Oznacza to, że FASD
występuje znacznie częściej niż np. choroby ze spektrum autystycznego (15
na 100080) lub zespół Downa (1 na 100081).
W  celu określenia teoretycznej struktury spożycia alkoholu przez kobiety w
ciąży, wykorzystane zostały dane z wyżej wymienionych badań ankietowych.

80. J. Baio, Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmental
Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014,„Morbidity and Mortality Weekly Report” 63
(SS02), s. 1-21,
81. M. Shin, L. M. Besser, J. E. Kuciki in., Prevalence of Down syndrome among children and adolescents in 10 regions of the United States, „Pediatrics” 2009, t. 124, nr 6, s. 1565–1571.
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Szacunkowa struktura spożycia napojów alkoholowych
przez kobiety w ciąży
napoje spirytusowe 7%

wino 44%

Źródło:

struktura
spożycia
alkoholu
przez kobiety
w ciąży

piwo 49%

opracowanie własne na podstawie danych: TNS82, GIS, Raport – Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży 2017, Małgorzata Godala, Karolina Pietrzak, Anna Gawron-Skarbek, Marta Łaszek, Franciszek
Szatko - Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży. Cz. II. Aktywność fizyczna i stosowanie używek, Regina Żuralska, Magdalena Kuzepska, Marzanna Mziray, Danuta Postrożny, Aneta Muczyn1
Beata Studzińska, Janina Książek - Alkohol i ciąża. Wstępne badanie opinii kobiet na temat spożywania alkoholu w okresie ciąży

Przyjęto, że w szacowanej strukturze spożycia będą trzy kategorie: wino (wino
czerwone i białe), piwo (wysoko- i niskoalkoholowe) i mocne alkohole. Należy jednak podkreślić, że dane, które zostały wykorzystane do stworzenia teoretycznej struktury spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży, różnią się między
sobą, ponieważ badania były prowadzone przez różnych autorów, wśród wybranych grup kobiet. Dlatego uzyskane wyniki należy traktować jako poglądowe, a wyciąganie wniosków na ich podstawie może być niebezpieczne.
Niemniej jednak wśród badań autorów wymienionych w rozdziale zauważalna jest tendencja, że odsetek kobiet, który spożywa alkohol w trakcie ciąży,
najczęściej wybiera piwo oraz wino, a bardzo rzadko sięga po mocne alkohole (wódka, whisky).

82. TNS, Badanie efektywności kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” – alkohole spożywane podczas ciąży
2009, 2010, 2011.
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Świadomość kobiet odnośnie konsekwencji
spożywania alkoholu w ciąży
Odsetek kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży spada, ale ciągle jest to
problem społeczny. Dlatego warto przedstawić wyniki badań dotyczące świadomości kobiet na temat konsekwencji spożywania alkoholu w ciąży. W polskim społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że okazjonalnie wypity alkohol nie szkodzi nienarodzonemu dziecku83,84. Jest to niepokojące, ponieważ
nie określono dotychczas żadnej bezpiecznej dawki alkoholu dla kobiet w ciąży. Dlatego wskazane jest zrezygnowanie ze spożywania wszystkich napojów alkoholowych w tym czasie85,86,87.
Interesujące wyniki badań przedstawione są w opracowaniu TNS – Badanie
efektywności kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka”. Według nich 8
na 10 ciężarnych kobiet uważa, że w czasie ciąży kobieta w ogóle nie powinna spożywać alkoholu. Jednak jeżeli kobiety w ciąży spożywają alkohol, najczęściej zdarza się to na przyjęciach domowych. Według respondentek alkohol spożywany jest przez kobiety w ciąży przede wszystkim dla towarzystwa
i przyjemności. Alarmujące jest to, że tylko 1/3 lekarzy rozmawia z kobietami w ciąży na temat szkodliwych konsekwencji spożywania przez nie alkoholu. Podobne wyniki zostały przedstawione w badaniu PARPA88 – „Picie alkoholu przez kobiety w ciąży”. Według nich niemal 2/3 kobiet w ciąży nie było
ostrzeganych przez lekarzy przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu w czasie ciąży. Wyniki są bardzo zbieżne z badaniami R. Żuralskiej i wsp.,
według których 74% badanych deklarowało świadomość odnośnie szkodliwego wpływu picia alkoholu (nawet niewielkiej ilości) na zdrowie dziecka89.

83. R. Żuralska, M. Kuzepska, M. Mziray, Alkohol i ciąża…, op. cit.,s. 533–537.
84. A. K. Pawłowska-Muc, C. Łepecka-Klusek, A. B. Pilewska-Kozak, G. Stadnicka, Używki w ciąży… op. cit., s.
385–394.
85. M. Jamka, Płodowy Zespół Alkoholowy. Skutki picia alkoholu w ciąży, [w:] Bednarczyk M. (red.). Czy wiesz, że…
Pijąc w ciąży szkodzisz swojemu dziecku, Radom, wyd. Stowarzyszenie Słoneczny Dom, 2013, s. 2–8.
86. M. Lesińska-Sawicka, Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów
europejskich, ProblHigEpidemiol 2011, 92(1), s.127–131.
87. A. K. Pawłowska-Muc, C. Łepecka-Klusek, A. B. Pilewska-Kozak, G. Stadnicka, Używki w ciąży… op. cit., s.
385–394.
88. PARPA, www.parpa.pl/download/picie%20alkoholu.doc [dostęp: 14.06.2018 r.].
89. R. Żuralska, M. Kuzepska, M. Mziray, Alkohol i ciąża…, op. cit., s. 533–537.
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Podsumowanie
Wprawdzie odsetek kobiet spożywających alkohol
w trakcie ciąży spada, jednak nadal jest to poważny
problem społeczny. Według badań naukowych, jeśli
ciężarne kobiety sięgają po alkohol w ciąży, najczęściej
wybierają piwo lub wino. Prawdopodobnie jest to spowodowane wciąż spotykanym w społeczeństwie fałszywym przekonaniem, iż małe ilości alkoholu nie są szkodliwe dla płodu, a jedynie upijanie się w ciąży. W świetle badań naukowych należy stanowczo stwierdzić, iż
jest to przekonanie błędne. Nawet najmniejsza ilość
spożytego etanolu jest w stanie z łatwością przeniknąć przez łożysko do krwioobiegu płodu, a poziom alkoholu we krwi dziecka staje się identyczny jak we krwi
matki. W ten sposób mała pojedyncza dawka alkoholu
może mieć negatywne konsekwencje dla rozwoju płodu. Do najpoważniejszych z nich należą Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), który dotyka w Polsce ok. 900 dzieci rocznie, a także różnorodne zaburzenia ze Spektrum
Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD), które przejawia rocznie ok. 10 tys. dzieci w Polsce. Obok chorób
rozwiniętych w okresie prenatalnym spożywanie alkoholu może doprowadzić do przedwczesnego porodu
lub poronienia. Choć świadomość kobiet o szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży wzrasta, wciąż ok. 5%

ankietowanych przyznaje się do tego. Należy podkreślić, iż lekarze zalecają w czasie ciąży całkowitą abstynencję. W tym miejscu warto także zauważyć, że prawidłowe rozpoznanie FASD wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Pomimo tego, że może nie
być to łatwe, należy podejmować starania mające na
celu identyfikowanie tych zaburzeń90. Obecnie słychać
coraz więcej głosów, że wiedza na temat tego zaburzenia jest ciągle zbyt mała91. Koszty diagnostyki FASD
są wysokie, niemniej jednak ważna jest odpowiednia
profilaktyka oraz uświadamianie społeczeństwa poprzez akcje edukacyjne wskazujące, jakie ryzyka niesie
ze sobą FASD oraz FAS. Koszty braku rozbudowanego
systemu pomocy dla dzieci z FASD ponoszą one same
oraz ich rodziny92. Osoby dotknięte Alkoholowym Zespołem Płodowym nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, przez co koszty FAS są dużym obciążeniem
dla całego społeczeństwa. W  związku z tym działania
edukacyjne zwiększające świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu w ciąży oraz profilaktyka są znacznie bardziej racjonalne ekonomicznie niż
kosztowna diagnostyka, rehabilitacja, opieka i medycyna naprawcza.

90. J. Sarnecki, Diagnostyka FASD, http://www.standardy.pl/newsy/id/58. [dostęp: 14.06.2018 r.].
91. EY, Zrozumieć dziecko z FASD, ey.media.pl/file/attachment/780533/9e/fundacja_ey_broszura_fasd.pdf [dostęp:
14.06.2018 r.].
92. Ibidem.
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Spożycie alkoholu przez osoby nieletnie
Spożywanie alkoholu przez młodzież jest jednym z poważniejszych problemów społecznych. Inicjacja alkoholowa rozpoczęta w młodym wieku może
nieść długotrwałe skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego93, ze względu
na zmniejszoną odporność młodego organizmu i kształtującą się osobowość94.
Osoby, które zaczynają spożywać alkohol przed 15. rokiem życia, uzależniają
się cztery razy częściej niż osoby, które rozpoczynają spożywanie napojów alkoholowych w wieku 20 lat lub później95. Według literatury inicjacja alkoholowa wśród młodzieży najczęściej rozpoczyna się od spożycia piwa96.
Potwierdzają to dane ESPAD z 2015 r., według których młodzież najchętniej
sięga po piwo, rzadziej po mocniejsze alkohole typu wódka czy wino97. Niepokojącym faktem jest przyznanie się przez ponad 30% uczniów do upicia się,
przynajmniej raz w życiu, w stopniu powodującym zaburzenia równowagi,
mowy lub świadomości.

Inicjacja alkoholowa i dostępność alkoholu wśród młodzieży
Chcąc zdefiniować w jakim wieku rozpoczyna się inicjacja alkoholowa, oparto się na publikacjach polskich naukowców. Według badań przeprowadzonych przez J. Kwiatkowską 79% młodzieży przeżywa inicjację alkoholową
w wieku od 11 do 15 lat98. Potwierdzają to dane Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), według których
młodzież rozpoczyna spożycie napojów alkoholowych w wieku 13–14 lat99. To
wiek, w którym do niedawna nieletni kończyli szkołę podstawową i rozpoczy-

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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B. F. Grant, D. A. Dawson, Age at onset of alcohol use and its association with DSM-IV alcohol abuse and dependence: results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey, „Journal of SubstanceAbuse” 1997,
nr 9, s. 103–110.
K. Linowski, M. Jędrzejko, „Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne”, Radom 2012.
B. F. Grant, D. A. Dawson, Age of onset of alcohol use and its association with DSM-IV alcohol abuse and dependence: Results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey, „Journal of Substance Abuse”1997,
nr 9, s. 103–110.
http://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2017/06/branza-spirytusowa-raport.pdf
https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/6677-wyniki-espad-2015-badania-uzywaniasubstancji-psychoaktywnych-przez-mlodziez-szkolna
J. Kwiatkowska, B. Woynarowska, A. Oblacińskai in., Niektóre uwarunkowania spożywania alkoholu przez uczniów
w wieku 11, 13, 15 lat w Polsce, „Alkoholizm i Narkomania” 1996, t. 4, nr 25, s. 435–444.
A. Pisarska, A. Borucka, K. Okulicz-Kozaryn, K. Bobrowski, Picie alkoholu…, op. cit., s. 395–407.
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nali gimnazjum. Natomiast według badań M. Woynarowska-Sołdan i B. Woynarowska przeciętny wiek inicjacji alkoholowej w Polsce wynosi 11,9 lat wśród
chłopców i 12,8 lat wśród dziewcząt100. Inicjacja alkoholowa ma najczęściej
miejsce podczas spotkań towarzyskich: w domach prywatnych, na podwórkach, w czasie koncertów, dyskotek szkolnych oraz podczas imprez sylwestrowych101. Ze względu na to, że piwo jest najtańszym, najbardziej dostępnym
i wysoce akceptowalnym społecznie środkiem psychoaktywnym102, jest wybierane przez znaczącą większość młodzieży. Podczas imprez organizowanych
przez młodzież w wieku powyżej 14–15 lat zwykle obecny jest alkohol, najczęściej piwo103. Warto w tym miejscu dodać, że młodzież jest je w stanie bardzo
łatwo zdobyć. Przeważnie wystarczy znać ekspedientów w sklepie lub poprosić znajomą, bądź nawet nieznajomą, pełnoletnią osobę, aby kupiła alkohol104.
Jak byliśmy w podstawówce, to trzeba było prosić jakiegoś młodego studenta albo kogoś takiego. Jak widać, że taki wchodzi do sklepu, to podchodzi się
i prosi: Czy mógłby pan kupić nam piwo, bo nie chcą nam sprzedać?105.
Postawioną tezę potwierdzają wyniki badań ESPAD z 2015 r. W grupie przebadanych uczniów w wieku 15–16 lat aż 47,6% odpowiedziało, że bardzo łatwo potrafi zdobyć piwo, 36,6% – wino, a 34,2% – wódkę. Na pytanie co według nich jest niemożliwe do zdobycia, aż 9% uznało, że wódka, 6,9% wskazało wino, a 4,5% – piwo.

100. M. Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska, Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne
uczniów, [w:] Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce. Raport z badań, Woynarowska B. (red.), Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka,
Warszawa, 2003, 17.
101. A. Pisarska, A. Borucka, K. Okulicz-Kozaryn, K. Bobrowski, Picie alkoholu…, op. cit., s. 395–407.
102. http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Alkohol-na-cenzurowanym-Jakich-zmian-chca-poslowie-ajakich-eksperci,178675,14.html
103. A. Pisarska, A. Borucka, K. Okulicz-Kozaryn, K. Bobrowski, Picie alkoholu…, op. cit., s. 395–407.
104. Ibidem.
105. Ibidem.
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Dostępność napojów alkoholowych [%]. grupa - uczniowie 15-16 lat
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Analiza wyników od razu nasuwa wniosek, że piwo jest najbardziej dostępnym napojem alkoholowym dla młodzieży szkolnej. Uczniom dużo trudniej
jest zdobyć wódkę, z tego powodu młodzież inicjację alkoholową najczęściej
rozpoczyna od piwa. Konsumpcja tego trunku jest później kontynuowana, co
potwierdzają wyniki badań106. Aż 25% uczniów chodzących do III klas gimnazjum wypija poniżej 0,5 litra piwa przy jednej okazji, natomiast aż 25,5% wypija od 0,5 do 1 litra. W grupie osób chodzących do szkół ponadgimnazjalnych
18,5% spożywa poniżej 0,5 litra piwa, ale 38,5% potrafi wypić do 1 litra podczas jednej okazji spożycia alkoholu. Wyniki konsumpcji piwa trudno porównać do innych rodzajów alkoholi (wino, wódka), ze względu na niedostateczną
ilość informacji w badaniach na temat ich spożycia, czego powodem jest fakt,
że zdecydowanie mniej badanych spożywało te trunki przy ostatniej okazji107.

106. K. Charzyńska, J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowanych zrealizowanych w województwie śląskim w 2015 r., ESPAD, Warszawa 2015.
107. Ibidem.
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Głównym powodem, dla którego młodzież sięga po alkohol, jest presja społeczna wytwarzana przez rówieśników.
Alkohol uznawany jest za oznakę dorosłości – młodzi ludzie piją, ponieważ tak czynią ich rodzice i inne osoby dorosłe. Spożywanie alkoholu pozwala włączyć się do grupy,
zaimponować rówieśnikom. Na podstawie literatury wybrano 7 czynników odpowiedzialnych za spożywanie alkoholu przez młodzież:
1. Chęć dopasowania się do rówieśników, włączenia się
do grupy
2. Oznaka dorosłości
3. Poprawa samopoczucia
4. Walka z nieśmiałością
5. Wpływ otoczenia
6. Ciekawość
7. Młodzieńczy bunt
Wyżej wymienione czynniki w bezpośredni sposób wpływają na decyzję nieletnich dotyczącą inicjacji alkoholowej. Dzieje się tak, ponieważ większość z nich nie jest odpowiednio wyedukowana i nie posiada należytej wiedzy
na temat skutków zdrowotnych, jakie może nieść szkodliwe spożywanie alkoholu w młodym wieku. Niską świadomość młodzieży na temat szkodliwego spożywania alkoholi potwierdzają wypowiedzi nieletnich w opracowaniu przygotowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie.

Myślałem, że piwo to w ogóle nie jest alkohol, że tym nie
można się upić, że ile się nie wypije, to cały czas będzie to
samo – będę taki kołowaty. Myślałem, że można się upić
tylko wódką, bo widziałem, że mój ojciec często pije piwo
i nic. Tylko tak trochę inaczej się zachowuje, ale nie upija
się porządnie – powiedział jeden z respondentów108.

Wzorzec spożywania alkoholu wśród młodzieży
W  celu określania rozkładu odpowiedzialności na poszczególne typy alkoholi na podstawie dostępnych publikacji opracowano wzorzec spożywania alkoholu wśród
młodzieży. Pozwoliło to w sposób jednoznaczny pokazać,
który napój alkoholowy cieszy się największą popularnością wśród nieletnich.
Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną
substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej109.
Według badania CBOS110 w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie w 2016 r. 72% uczniów ponadgimnazjalnych przynajmniej raz piło piwo, 63% – wódkę i inne mocne alkohole, a 41% – wino. Bardzo podobne wyniki przedstawiają badania ESPAD z 2015 r., według których wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych ponad trzy czwarte spożywało piwo – 78,9%, wódkę – 65,2% badanych,
a wino – 37,7%111.

108. K. Charzyńska, J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowanych zrealizowanych w województwie śląskim w 2015 r., ESPAD, Warszawa 2015.
109. CBOS – Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Warszawa 2016.
110. Ibidem.
111. J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r., ESPAD, Warszawa 2015.
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Badania ESPAD z 2015 r. przedstawiają także wyniki dotyczące uczniów
III klas gimnazjów. Grupa ta jest szczególna, ponieważ stanowią ją 15–16-latkowie, którzy są najbardziej narażeni na skutki szkodliwego spożywania alkoholu, ze względu na młody wiek i obniżoną odporność organizmu. Ponad połowa uczniów III  klas gimnazjów miesiąc przed rozpoczęciem badania spożywała piwo – 51,3%, wódkę – 33,1% badanych, natomiast wino – 21,1%112.
Warto w tym miejscu przytoczyć także wyniki Badań Mokotowskich z 2016 r.,
które przeprowadzane są wśród 15-latków w warszawskich dzielnicach: Mokotów, Ursynów oraz Wilanów. Badania Mokotowskie można traktować jako
prognostyk ogólnych trendów, co znacząco zwiększa ich wartość z perspektywy ogólnopolskiej polityki społecznej113. Według tych badań najpopularniejszym alkoholem wybieranym przez 15-latków miesiąc przed badaniem
w 2016 r. było piwo (18,3%), potem wódka (16,5%) oraz wino (13,1%)114.
W  celu zobrazowania szerszej perspektywy spożycia napojów alkoholowych
przez młodzież przedstawiono szczegółowe dane dla dwóch grup młodzieży: uczniów ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Zestawiając wyniki badań
CBOS (dla pierwszej grupy uczniów) z lat 1992–1996, IPN (1999) oraz KBPN 
(2003–2016,) w których zadano pytanie „Czy w ciągu ostatniego miesiąca piłaś/eś piwo, wino, wódkę?”, zaobserwowano następujące zależności:

112. Ibidem.
113. Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej
młodzieży. Badania Mokotowskie 2004-2016.
114. Ibidem.

46

CZY POLS k Ę STA Ć NA OKTO BERF EST ? raport

Zestawienie twierdzących odpowiedzi na pytanie
„Czy w ciągu ostatniego miesiąca piłe(a)ś piwo, wino, wódkę115[%]?”
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• Po piwo w 2008 i 2010   r. sięgało trzech na czterech
uczniów. Obecnie obserwowana jest stabilizacja spożycia wynosząca 72%.
• Notowany jest wzrost konsumpcji wina. W  1999 r. aż
75% uczniów nie spożywało wina, obecnie ta wartość
wynosi 59%.
• Konsumpcja wódki wśród młodzieży od 1996 r. notowała trend wzrostowy. Obecnie widoczne jest załamanie tendencji. W 2016 r. 63% badanych deklarowało, że
w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem spożywało wódkę.

Warto podkreślić, że badania zostały wykonane na losowej
próbie 82 szkół ponadgimnazjalnych. Z badań dowiadujemy się także, że 21% ankietowanych spożywało piwo 6 razy
i więcej miesiąc przed wykonaniem badania, natomiast do
spożycia wódki z taką intensywnością przyznało się 7%116.
Dysproporcja jest duża. Pośrednio na taki stan rzeczy może
mieć wpływ duża dostępność piwa, które znajduje się w
prawie każdym sklepie spożywczym, ale też na półkach supermarketów, sąsiadując z napojami niealkoholowymi117.
To samo pytanie zadano w badaniach ESPAD wśród uczniów
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Wyniki są bardzo podobne do badań CBOS. Zauważono następujące zależności:

115. Badanie przeprowadzono na losowej próbie 82 dziennych szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników (oraz liceów profilowanych, zawodowych lub technicznych) i zasadniczych szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół specjalnych).
116. CBOS – Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2016.
117. J. Moskalewicz, Ł. Wieczorek, Dostępność, konsumpcja…, op. cit., s. 305–337.
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Zestawienie twierdzących odpowiedzi na pytanie „Czy w ciągu ostatniego miesiąca
piłe(a)ś piwo, wino, wódkę118[%]?” – Uczniowie II klas ponadgimnazjalnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań EPSAD 2015

• Po piwo od 2003 do 2015 r. sięgało trzech na czterech
uczniów – kontynuowana jest stabilizacja trendu.
• Spożycie wódki fluktuuje. Obecnie notowany jest
niewielki trend wzrostowy.
• Spożycie wina utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Notowany jest niewielki trend wzrostowy.

Analiza powyższych danych wskazuje, że spożycie piwa
w grupie młodzieży ponadgimnazjalnej na przestrzeni
ostatnich 10 lat utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Po piwo sięga 3 na 4 uczniów. Spożycie wódki wśród
młodzieży fluktuuje – po ten trunek sięga więcej niż połowa badanych. Natomiast spożycie wina pozostaje na
stabilnym poziomie z tendencją wzrostową.
Wyniki badań dla uczniów III klas gimnazjów przedstawiają się następująco:

118. Badanie przeprowadzono na losowej próbie 82 dziennych szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników
(oraz liceów profilowanych, zawodowych lub technicznych) i zasadniczych szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół specjalnych).
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Zestawienie twierdzących odpowiedzi na pytanie „Czy w ciągu ostatniego miesiąca
piłe(a)ś piwo, wino, wódkę119[%]?” – Uczniowie III gimnazjalnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań EPSAD 2015

• Od 2003 r. notowany jest trend spadkowy spożycia piwa wśród gimnazjalistów. Jednak konsumpcja jest wysoka – piwo spożywa ponad połowa badanych.
• Spożycie wódki fluktuuje. W 2015 r. został zanotowany spadek o 7,6 punktu procentowego.
• Notowany jest trend spadkowy spożycia wina przez gimnazjalistów.

119. Badanie przeprowadzono na losowej próbie 82 dziennych szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników
(oraz liceów profilowanych, zawodowych lub technicznych) i zasadniczych szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół specjalnych).
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Zestawienie odpowiedzi na pytanie „Czy w ciągu ostatniego miesiąca piłe(a)ś
piwo, wino, wódkę120[%]?”
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Źródło: Badania Mokotowskie 2004-2016

Przedstawione wyniki dowodzą, że spożycie alkoholu wśród gimnazjalistów
spada. Potwierdzają to zarówno wyniki badań ESPAD 2015, jak i Badań Mokotowskich z lat 2004–2016. Warto zauważyć, że widoczny jest spadek spożycia każdego rodzaju alkoholu. Niemniej jednak należy podkreślić, że również
w tej grupie uczniowie najczęściej sięgają po piwo. Jak zostało wymienione we wcześniejszym etapie analizy, głównymi czynnikami, które mają na to
wpływ, są: łatwy dostęp nieletnich do alkoholu, presja otoczenia i zbyt niski
poziom wiedzy na temat skutków szkodliwego spożywania alkoholu.

120. Reprezentatywna próba uczniów trzecich klas gimnazjum. Jednostką doboru losowego była klasa szkolna,
a warstwę stanowił typ szkoły, czyli gimnazja publiczne i niepubliczne. Badaną populację stanowili 15-letni
uczniowie.
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szacunkowa struktura spożycia napojów alkoholowych przez młodzież
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EPSAD, Badań Mokotowskich, KBPN

Szacunkowa struktura spożycia wśród młodzieży
Jak zostało zaznaczone na samym początku rozdziału, w celu zbadania rozkładu spożycia na poszczególne rodzaje alkoholi została stworzona szacunkowa struktura spożycia napojów alkoholowych w podziale na dwie grupy:
młodzież gimnazjalna (III klasa) oraz ponadgimnazjalna (II klasa). Opracowane wzorce konsumpcji są czysto teoretyczne, przy ich konstrukcji oparto się na
danych historycznych pochodzących z badań wspomnianych w tym rozdziale.
Założono szereg czasowy od 2003 do 2016 r. Wzorce przedstawiają przykładową strukturę spożywania alkoholu w dwóch grupach uczniów.
Na podstawie otrzymanych wyników można założyć, że ogólny rozkład odpowiedzialności związany ze spożyciem alkoholu przez nieletnich jest taki jak
przedstawiona struktura spożycia napojów alkoholowych. W grupie uczniów
gimnazjalnych największą popularnością cieszy się spożycie piwa – 48%, na
drugim miejscu jest wódka – 30%, a na trzecim wino –22%. Wśród uczniów
ponadgimnazjalnych wyniki są bardzo podobne: piwo – 45%, wódka – 35%,
wino –20%.
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Wpływ alkoholu na organizm nieletnich
Odnosząc się do powyższych informacji, trzeba powiedzieć, że spożycie alkoholu wśród młodzieży może mieć
bardzo dotkliwe skutki. Niepokojące są wyniki badań
różnych instytucji przedstawiające informację o szkodliwym upiciu się alkoholem przez młodzież. Warto w
tym miejscu przywołać wyżej wymienione wyniki badań ESPAD z 2015 r. Ponad 30% uczniów przyznało się,
że przynajmniej raz w życiu upiło się do takiego stopnia, że wystąpiły u nich zaburzenia równowagi, mowy
i nie pamiętały, co się z nimi działo. Natomiast według
badań CBOS – Młodzież 2016 przynajmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem upiło się 44% respondentów. Odsetek młodzieży, która sięga po alkohol i pije
szkodliwie, jest duża. Według badań młoda osoba jednorazowo wypija średnio ponad 60 g czystego alkoholu, co stanowi równowartość niemal 2 litrów niskoprocentowego piwa121.
Warto mieć na uwadze, że spożywanie alkoholu
w wieku młodzieńczym może zaburzyć proces dostosowania się i dojrzewania fragmentów mózgu odpowiedzialnych za pamięć. Alkohol powoduje zaburzenia zapamiętywania i utrudnione odtwarzanie informacji. Zwiększa także wydzielanie dopaminy, serotoniny i opiodów – potocznie nazywanych cząsteczkami
szczęścia. Wpływają one na poprawę nastroju, przeżywanie przyjemności. Ekspozycja na alkohol w czasie
dojrzewania tego układu zaburza wydzielanie dopami-

ny w kolejnych latach, utrwalając patologiczne reakcje
oraz zwiększa ryzyko uzależnienia. Obserwacje pokazały również, że u osób pijących alkohol w okresie młodzieńczym zaistniało kilkukrotnie wyższe ryzyko rozwoju zależności alkoholowej w kolejnych latach, w porównaniu z tymi, które po raz pierwszy zetknęły się z etanolem po 20. r. życia122.
Podsumowanie
Spożywanie alkoholu przez młodzież jest dużym problemem społecznym. Nieletni inicjację alkoholową rozpoczynają piwem, które stało się najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród gimnazjalistów oraz
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Brak odpowiedniej edukacji alkoholowej i obserwacja najbliższego
otoczenia wpływa na błędne postrzeganie przez młodzież spożywania alkoholu. Powielany jest stereotyp,
że piwo nie jest alkoholem, a upić można się tylko wódką. Prowadzi to do wniosku, że za upijanie młodzieży
nie może odpowiadać wyłącznie wódka. Należy pamiętać, że picie każdego napoju alkoholowego przez nieletnich prowadzi do negatywnych zaburzeń zdrowotnych.

121.  P. Anderson, B. Baumberg, Alkohol w Europie: perspektywa zdrowia publicznego. Raport dla Komisji Europejskiej – Podsumowanie, „Alkoholizm i Narkomania” 2006, t. 19, nr 2, s. 121–137.
122.  Lek. med. M. Banaszek,Wpływ alkoholu na mózg nastolatka, Kampania „Pozory mylą, dowód nie”.
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Skutki spożywania alkoholu dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Według badań CBOS spośród wielu zachowań zagrażających bezpieczeństwu na drodze uczestnicy ruchu drogowego najczęściej obserwują zbyt szybką jazdę (79%) lub
niedostosowanie prędkości do warunków panujących
na drodze (64%). Zdecydowanie rzadziej kierowcy mają
okazję obserwować nieskoordynowane ruchy (26%) oraz
styl jazdy, który mógłby wskazywać na prowadzenie pod
wpływem alkoholu (16%). Wbrew pozorom nie jest to
wcale optymistyczny wynik, gdyż oznacza, że blisko co
szósty uczestnik ruchu drogowego spotyka na drodze kierowcę, którego podejrzewa o prowadzenie samochodu
po spożyciu znacznej dawki alkoholu.
Jak pokazują badania CBOS123, chociaż prowadzenie pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu budzi negatywne
skojarzenia i jest postrzegane jako niewłaściwe, wciąż
problemem w Polsce pozostaje pewne „ciche przyzwolenie” na tego typu zachowania. Zdaniem wielu ankietowanych wypicie jednego piwa nie stanowi przeciwskazań do
jazdy samochodem, podobnie jak wsiadanie za kierownicę o poranku po imprezie. Chociaż największe zagrożenie
pojawia się w momencie kierowania autem po spożyciu
większej ilości alkoholu, społeczna tolerancja jazdy pod
wpływem nawet najmniejszej dawki, tj. odpowiednika
małego piwa, jest zjawiskiem niebezpiecznym. Jednocześnie pijący kierowcy najczęściej obawiają się konsekwencji prawno-finansowych, a nie martwią sięo życie i zdrowie własne lub innych uczestników ruchu drogowego.
Przyzwolenie oraz brak refleksji są związane z ogólnym
niskim poziomem wiedzy w społeczeństwie na temat
wpływu konsumpcji alkoholu na ryzykowne zachowania
na drodze. Z reguły tragiczne konsekwencje, takie jak wy-

padek, utrata życia lub zdrowia, występują w świadomości społecznej w skojarzeniu wyłącznie z przypadkami kierowców zupełnie pijanych, a nie obejmują przypadków
nietrzeźwych kierowców po spożyciu mniejszej ilości alkoholu, takiej jak 1–2 piwa, a także kierowców wsiadających za kółko następnego dnia po spożyciu znacznej dawki alkoholu. Obojętność względem takich przypadków
wiąże się z błędną oceną zdolności takich kierowców do
prowadzenia pojazdów motorycznych.
Według badań CBOS 28% kierowców przyznało się do
prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, przy
czym większość z nich (77%) to kierowcy prowadzący
na kacu.
Spośród wszystkich alkoholi piwo jest trunkiem najbardziej lubianym i najczęściej spożywanym w dużych ilościach przez uczestników ruchu drogowego. W  drugiej
kolejności Polacy wybierają wódkę i napoje spirytusowe.
W 2016 r. użytkownicy ruchu drogowego (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 2967 wypadkach (8,8% ogółu wypadków), w których śmierć poniosły 383 osoby (12,7% ogółu zabitych),
a 3392 odniosły obrażenia (8,3% ogółu rannych)124.
W porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 110
(+7%), osób zabitych o 3 (+1,4%) i osób rannych o 127
(+6,4%).
Kierujący będący pod wpływem alkoholu byli sprawcami
202 wypadków ze skutkiem śmiertelnym (9,7% ogółu wypadków śmiertelnych z winy kierujących), w których zginęło 221 osób (9,7% ogółu zabitych w wypadkach spowo-

123. Ibidem.
124. Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego, Wypadki drogowe w Polsce w 2016 r., Warszawa 2017.
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dowanych przez kierujących). Zaś kierujący będący pod działaniem innego środka byli sprawcami 12 wypadków, które pociągnęły za sobą 14 ofiar śmiertelnych.
Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z  ich
winy doszło do 1686 wypadków, w których zginęło 221 osób, a rannych zostało
2100 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez
kierujących, kierujący pod wpływem alkoholu stanowili 5,8%125.
Najwięcej wypadków kierujący będący pod wpływem alkoholu spowodowali
na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania oraz niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami126.
Najwięcej wypadków kierujący będący pod wpływem alkoholu powodowali
w miesiącach letnich, szczególnie w sierpniu (12,3% ogółu) i w lipcu (10,9% ogółu). Jest to spowodowane tym, że jest to okres urlopowy, który wiąże się z większą swobodą oraz odbywa się w tym czasie więcej imprez towarzyskich, jak również plenerowych.
Osoby będące pod wpływem alkoholu najczęściej uczestniczyły w zdarzeniach
drogowych w ostatnich dniach tygodnia: soboty (20,7%) i niedziele (17,9%). Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że koniec tygodnia, dni wolne od pracy sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol.
Generalnie bowiem w te dni zwiększa się liczba uczestników ruchu będących pod
wpływem alkoholu.
W 2016 r. nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 2967 wypadkach drogowych, z czego spowodowali 2295 z nich. Na tle ogólnych statystyk wypadki, które spowodowali nietrzeźwi, stanowiły 6,8% wszystkich wypadków. Zginęło w nich
306 osób (10,1%), a rannych zostało 2641 (6,5%). Najliczniejszą grupę sprawców
wypadków stanowili kierujący pojazdami. Byli oni odpowiedzialni za 1686 wypadków, w których zginęło 221 osób, a rannych zostało 2100. W odniesieniu do
ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 5,8%. W porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 110 (+7%). Wzrosła
także liczba osób zabitych o 3 (+1,4%) i osób rannych o 127 (+6,4%).

125. Ibidem.
126. Ibidem.
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Wypadki z udziałem nietrzeźwych użytkowników dróg
w latach 2004-2016
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Źródło: Dane Komendy Głównej Policji

W grupie nietrzeźwych kierowców największe zagrożenie stanowili kierujący
samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1138 wypadków (67,5% wypadków spowodowanych przez kierujących po alkoholu).
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Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących pojazdami
w latach 2006-2016
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Liczba ujawnionych kierujących pojazdami
pod wpływem alkoholu w latach 2011-2016
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Począwszy od 2011 r. obserwuje się sukcesywny spadek ujawnień osób kierujących pod wpływem alkoholu, jak również liczby wypadków spowodowanych
przez nietrzeźwych kierowców. Najważniejszych czynników zmniejszania się tego zjawiska upatruje się
w stałym wzroście kontroli trzeźwości prowadzonych
przez funkcjonariuszy policji z Wydziału Ruchu Drogowego oraz ciągłym prowadzeniu kampanii społecz-

nych, które pozwalają zmienić postawę społeczeństwa wobec nietrzeźwych za kierownicą. W  ostatnim
roku przeprowadzono 17 942 523 kontrole, co oznacza, że ich liczba także została zwiększona o ponad
2 mln. W  2016 r., w porównaniu z rokiem 2015, nastąpił spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz
w stanie nietrzeźwości) o 13 331 osób.

Pozostałe skutki szkodliwego
spożywania napojów alkoholowych:
Organizm człowieka
Szkodliwe spożywanie alkoholu może prowadzić do wystąpienia negatywnych skutków dla ludzkiego organizmu. Szybkość wchłaniania alkoholu przez
organizm człowieka zależy od tempa przesuwania się treści pokarmowych.
Miejscem, przez które najwięcej alkoholu przenika do krwi, są jelita, natomiast największe stężenie występuje w ślinie, moczu, krwi oraz płynie mózgowo-rdzeniowym. Maksymalne stężenie alkoholu we krwi występuje w organizmie człowieka po około 1–1,5 godziny od jego spożycia127.

127.  B. Woronowicz, Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003.
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Wpływ alkoholu na organizm człowieka
Szkodliwe spożywanie alkoholu może prowadzić do wystąpienia negatywnych skutków dla ludzkiego organizmu. Szybkość wchłaniania alkoholu przez organizm człowieka zależy od tempa przesuwania się treści pokarmowych. Miejscem, przez które najwięcej alkoholu
przenika do krwi są jelita, natomiast największe stężenie występuje w ślinie, moczu, krwi oraz płynie mózgowo-rdzeniowym.

Mózg

Zaniki pamięci, urojenia,
nieracjonalne zachowanie,
przemoc, depresja, nerwowość

Płuca

Skóra

Obniżona odporność,
zwiększone ryzyko zapalenia płuc,
gruźlica

Przebarwienia i rany na skórze,
przedwczesne starzenie się

Mięśnie

Serce

Drżenie rąk i palców,
zaburzenie czucia,
osłabienie siły mięśni

Osłabienie i niewydolność serca,
podwyższone ciśnienie krwi,
niedokrwistość,
upośledzenie krzepliwości krwi

Trzustka

Zapalenie trzustki

Wątroba

Marskość i nowotwór wątroby

Jelita

Częste biegunki,
owrzodzenie jelit,
krwawienie

Żołądek

Zapalenie błony śluzowej żołądka,
wrzody

mĘŻCZYŹNI

Alkohol powoduje
upośledzenie sprawności seksualnej
oraz zanikanie jąder

Źródło: alkoholizm.akcjasos.pl
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Alkohol wzmaga
ryzyko deformacji płodu
lub niedorozwoju niemowląt
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objawy po przekroczeniu określonego stężenia alkoholu we krwi
Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie
krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
oraz zaburzenia widzenia
Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu), nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji

alkomat

Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej
(błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca.
Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i
zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znaczne obniżona
zdolność do kontroli własnych zachowań
Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub
zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki
Głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych
ośrodków przez alkohol.

Nadmierne spożywanie alkoholu może doprowadzić
do poważnych dolegliwości zdrowotnych
Źródło: B. Woronowicz: „”Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu,” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003
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Nadmierne spożywanie alkoholu i jego szybkie wchłanianie przez organizm
może w ostateczności doprowadzić do poważnych dolegliwości zdrowotnych. W  oparciu o literaturę przygotowano zestawienie szkód związanych
z nadużywaniem alkoholu129.
• Choroby wątroby (marskość wątroby, niewydolność wątroby, alkoholowe
zapalenie wątroby, alkoholowe stłuszczenie wątroby) i mózgu (zwyrodnienie układu nerwowego)
• Alkohol jako czynnik kancerogenny, tj. powodujący zwiększenie rakotwórczego wpływu kancerogenów – nowotwór nosogardzieli, przełyku, wątroby, jelita grubego i raka piersi u kobiet
• Negatywny wpływ na układ krążenia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia
rytmu serca; przyczynia się do wystąpienia udarów tętniczych
• Urazy zamierzone (samobójstwo, morderstwo, samouszkodzenia, zadanie urazów innym osobom)
• Urazy niezamierzone (wypadki komunikacyjne, upadki, oparzenia spowodowane zaprószeniem ognia, narażenie na czynniki pogodowe)
• Uzależnienia
• Problemy społeczne (przemoc, akty chuligaństwa, przestępczość, problemy rodzinne, rozwody, wykluczenie społeczne, spadek produktywności
w pracy)
• Zmniejszenie kapitału ludzkiego (zaburzenie procesu edukacji dzieci
i młodzieży, utrata produktywności i zwiększenie bezrobocia, wykluczenie
społeczne i bezdomność)

Skutki spożywania alkoholu przez kobiety
Kobiety spożywają znacznie mniej alkoholu i z mniejszą częstotliwością niż
mężczyźni. Niemniej jednak działa on na ich organizmy bardziej toksycznie
niż na organizmy mężczyzn i z tego powodu ryzyko negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety jest znacznie większe130.

129. M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, Ekonomiczne aspekty…, op. cit.
130. PARPA – Kobiety i alkohol, http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/kobiety-i-alkohol [dostęp: 14.06.2018].
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Warto przeanalizować następujący przypadek. Organizm kobiety, która ma
podobną wagę ciała do mężczyzny, po wypiciu identycznej porcji alkoholu
otrzyma go 40% więcej. Ma na to wpływ przede wszystkim budowa ciała kobiety, która ma więcej tkanki tłuszczowej i mniej płynów w organizmie w stosunku do masy ciała. Drugim ważnym czynnikiem jest fakt, że kobiety mają
w żołądku znacznie mniej niż mężczyźni odpowiednich enzymów, które odpowiadają za metabolizowanie alkoholu. Kobiety posiadają także więcej estrogenów, które sprzyjają intensywnemu wchłanianiu alkoholu131.
Najważniejszymi zagrożeniami, które wiążą się z nadmiernym spożywaniem
przez kobiety alkoholu, są:
• uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego – zwiększona
częstotliwość występowania wielu chorób nerwowych i psychicznych;
• uszkodzenia wątroby, trzustki, błony śluzowej żołądka i naczyń krwionośnych;
• zwiększenie ryzyka zachorowania na raka piersi w przypadku spożywania
alkoholu przed 30. rokiem życia;
• zaburzenia rozwoju i funkcjonowania układu rozrodczego kobiety (zaburzenia miesiączkowania, niepłodność oraz możliwa wcześniejsza menopauza);
• wypłukiwanie wapnia z organizmu i zakłócenie metabolizmu witaminy D
(nadużywanie alkoholu przez kobiety zwiększa predyspozycję do ostrych
form osteoporozy i powoduje o wiele większą podatność na złamania kości132);
• zwiększenie częstotliwości podejmowania ryzykownych zachowań, m.in.
seksualnych, które mogą doprowadzić do zakażeń przenoszonych drogą
płciową;
• toksyczny wpływ na rozwijające się w ich łonie dziecko (w przypadku kobiet w ciąży)133.

131. J. Fudała, „Kobiety i alkohol”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2007.
132. Ibidem.
133. Temat został szczegółowo omówiony w dalszej części raportu.
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Alkohol a nowotwory
Spożywanie alkoholu może być przyczyną raka. Szacuje się, że 2 do 4% wszystkich przypadków nowotworów spowodowanych jest pośrednio lub bezpośrednio przez alkohol. Regularne picie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia
raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Brakuje
natomiast jednoznacznych dowodów na podobną zależność między nadmiarem alkoholu a rakiem jelita grubego.
Z perspektywy profilaktyki nowotworowej nie ma bezpiecznej ilości alkoholu.
Z analiz wynika, że nie rodzaj, ale ilość spożytego alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Jednak trudno uogólniać skutki picia nawet niewielkich
ilości alkoholu, ponieważ zależą one m. in. od wieku, stanu zdrowia, diety
oraz płci. Organizm kobiety radzi sobie gorzej z alkoholem niż organizm mężczyzny. Za dopuszczalną, względnie bezpieczną uznaje się jedną porcję czystego alkoholu (10 g) dziennie dla kobiet, czyli jeden kieliszek wina, szklankę
piwa lub mały kieliszek mocnego alkoholu. Porcja to 30 ml wódki (40 proc./
vol.), 100 ml wina (12 proc./vol.), 285 ml mocnego piwa (4,9 proc./vol.) lub
375 ml lekkiego piwa (3,5 proc./vol.)134.  Dla mężczyzny dopuszczalne dzienne spożycie jest dwukrotnie wyższe.

Alkohol a cukrzyca
W dzisiejszych czasach rośnie liczba chorych na cukrzycę oraz zespół metaboliczny. Chorobowość w Polsce szacuje się odpowiednio na 3,5% i 20% ogółu populacji135.
U osób z cukrzycą wpływ alkoholu na organizm jest znacznie bardziej szkodliwy niż u osób bez cukrzycy. Alkohol wywołuje zaburzenia przemiany materii, co ma negatywne następstwa dla zdrowia. Największym zagrożeniem jest
hamowanie wytwarzania i wydzielania glukozy przez wątrobę, co sprzyja niedocukrzeniu (hipoglikemii). Chory na cukrzycę będący pod wpływem alkoholu może też nie rozpoznać objawów niedocukrzenia, co opóźni interwencję
i zagrozi niebezpiecznymi powikłaniami.

134. Krajowy Rejestr Nowotworów: http://onkologia.org.pl/alkohol/, [dostęp: 14.06.2018 r.].
135. A. Szczeklik, P. Gajewski, Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013, wyd. 5, Medycyna Praktyczna, Kraków 2013.
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Szkodliwość alkoholu w przypadku cukrzycy:
• wywołuje poważne oraz mało przewidywalne zaburzenia w poziomie cukru
we krwi, dlatego łatwo pomylić się w dawkowaniu leków i spowodować stan
niedocukrzenia bądź nadmiaru cukru we krwi;
• sprzyja wytwarzaniu nieprawidłowych produktów przemiany materii – ciał ketonowych oraz kwasu mlekowego i może wywołać zatrucie tymi substancjami;
• bezpośrednio uszkadza wątrobę, serce i trzustkę, a więc narządy, które nadwyręża już sama cukrzyca;
• podwyższa ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom trójglicerydów.

Spożywanie alkoholu a samobójstwa
Spożywanie alkoholu jest jedną z przyczyn występowania
zaburzeń psychicznych wśród osób uzależnionych. Najczęściej występujące zaburzenia to schizofrenia, depresja oraz zaburzenia lękowe. Według szacunków 20–40%
osób uzależnionych spełnia kryteria diagnostyczne antysocjalnego zaburzenia osobowości, około 30% – depresji,
18–33% przejawia zaburzenia lękowe, natomiast 2–15%
cierpi na schizofrenię136.
Pacjenci, u których zostało rozpoznane uzależnienie od
alkoholu oraz postawiona diagnoza innych zaburzeń psychicznych i zachowania, wymagają specjalistycznych
i kompleksowych usług. U pacjentów z podwójnym rozpoznaniem stwierdza się częstsze nawroty, mniejszą
skłonność do przyjmowania zaleconych przez psychiatrę
leków, podwyższone ryzyko myśli samobójczych137.

Alkohol negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne. Aż
80% prób samobójczych popełniane jest pod wpływem
alkoholu, a połowa skutecznych samobójców to alkoholicy138. Szacuje się, że wśród pacjentów, u których rozpoznano uzależnienie alkoholowe, obciążenie ryzykiem popełnienia samobójstwa jest większe o 60–120 razy niż
u osób bez żadnych zaburzeń psychicznych139. Według
statystyk ryzyko samobójczej śmierci wśród osób uzależnionych od alkoholu szacuje się na 7–15%. W połączeniu
z wynikami badań, które mówią, że około 24% osób uzależnionych podejmuje chociaż raz w życiu próbę samobójczą, świadczy to o dużym potencjale letalności tych
prób w grupie uzależnionych140.
Badania przeprowadzone wśród pacjentów, którzy byli
leczeni z powodu uzależnienia od alkoholu w polskich
ośrodkach terapeutycznych, wykazały, że 14–43% próbowało w przeszłości popełnić samobójstwo141,142.

136. Terapia uzależnienia i współuzależnienia 2007.
137. IX Raport Specjalny dla Kongresu USA, PARPA Warszawa 2002, s. 603–605; S. Nikodemska, Czynniki osobowościowe, a uzależnienie od alkoholu, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” nr 2 i 3, 2004.
138. A. Ryszkowski, A. Wojciechowska, Z. Kopański, I. Brukwicka, Y. Lishchynskyy, M. Mazurek; Journal of Clinical Healthcare 1 (2015); Objawy i skutki nadużywania alkoholu.
139. Sher L., Alcoholism and suicidal behavior: a clinical overview. Acta Psychiatr. Scand. 2006.
140. A. Klimkiewicz, P. Serafin, M. Wojnar – Czynniki ryzyka zachowań samobójczych u osób uzależnionych od alkoholu
(https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/viewFile/29095/23860).
141. M. Wojnar, M.A. Ilgen, E. Czyz i wsp. Impulsive and non-impulsivesuicide attempts in patients treated for alcohol
dependence. J. Affect. Disord. 2009.
142. A. Klimkiewicz, P. Serafin, M. Wojnar – Czynniki ryzyka zachowań samobójczych u osób uzależnionych od alkoholu
(https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/viewFile/29095/23860).
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Według badań Razvodovsky’ego143 (oparte na danych z Białorusi) u 60% ofiar samobójstw stwierdzono w chwili śmierci obecność alkoholu we krwi. Badania, jakie przeprowadziła WHO, wykazują, że 20% osób, które popełniły samobójstwo,
było pod wpływem alkoholu. W badaniach przeprowadzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obecność alkoholu
w przypadku zgonów samobójczych wyniosła 39,5%144.

Spożywanie alkoholu a przypadki przestępczości
Nadużywanie alkoholu jest jednym z czynników, który w pośredni sposób wpływa
na kształt życia osób, które zmagają się z problemem nadmiernego spożywania
napojów alkoholowych. Następstwami, które mogą wyniknąć z tego powodu, są
m.in.: problemy zdrowotne, pogorszenie relacji rodzinnych i międzyludzkich oraz
przestępstwa popełniane przez osoby uzależnione.
Próba zdefiniowania wpływu czynników, od których może zależeć przestępczość,
jest trudna, ze względu na ich specyficzny poziom mierzalności. Niewątpliwie jednym z czynników, który może być skorelowany z przestępczością, jest nadmierne
spożywanie alkoholu. W Polsce związek z alkoholem stwierdza się zwykle w połowie ujawnionych przestępstw145.
Według danych statystycznych Komendy Głównej Policji wyraźna jest korelacja
pomiędzy spożyciem alkoholu a stopniem przestępczości146.
1) Zabójstwo – spośród dorosłych podejrzanych poddanych badaniu na stan
trzeźwości osoby nietrzeźwe stanowiły 83,54% (w 2015 r. – 80,20%). W przypadku osób nieletnich, które zostały przebadane, podobnie jak w 2015 r., nie
odnotowano żadnej osoby znajdującej się pod działaniem alkoholu147.
2) Uszczerbek na zdrowiu – spośród podejrzanych poddanych badaniu na
stan trzeźwości nietrzeźwe osoby dorosłe stanowiły 64,21% (w 2015 r.
–  63,72%). Natomiast wśród nieletnich podejrzanych nietrzeźwych było 9,20%
(w 2015 r. – 4,74%)148.
143. Y. E. Razvodovsky, Suicide and alcohol psychoses in Belarus 1970–2005, Crisis 2007, 28(2), s. 61-66.
144. A. Klimkiewicz, P. Serafin, M. Wojnar – Czynniki ryzyka zachowań samobójczych u osób uzależnionych od alkoholu
( https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/viewFile/29095/23860 )
145. Z. Mielecka-Kubień, 2001, s. 49, por. także s. 60-78; K. Frieske, 1996, s. 129.
146.  Ministerstwo Zdrowia, odpowiedź na pismo z dnia 14.11.2017 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/1230515
1/12471040/12471043/dokument319089.pdf.
147. Ministerstwo Zdrowia, odpowiedź na pismo z dnia 14.11.2017 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12305151
/12471040/12471043/dokument319089.pdf.
148. Ibidem.
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3) Udział w bójce lub pobiciu – spośród podejrzanych
poddanych badaniu na stan trzeźwości nietrzeźwe osoby dorosłe stanowiły 75,06% (w 2015 r. – 73,58%). W 
kategorii nieletnich współczynnik ten wyniósł 3,78% (w
2015 r. – 5,86%)149.
4) Zgwałcenie – spośród dorosłych podejrzanych poddanych badaniu na stan trzeźwości osoby nietrzeźwe stanowiły 64,31% (w 2015 r. – 65,95%). Stanu nietrzeźwości nie stwierdzono u sprawców nieletnich (w 2015 r.
– 5,56%)150.
5) Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – u 69,50% (w 2015 r. – 65,83%) dorosłych sprawców stwierdzono stan nietrzeźwości. Spośród niepełnoletnich podejrzanych nietrzeźwi stanowili 9,36%
(w 2015 r. – 5,59%)151.
6) Uszkodzenie rzeczy – spośród dorosłych sprawców
poddanych badaniu na zawartość alkoholu w organizmie nietrzeźwi stanowili 73,29% (w 2015 r. – 73,36%),
zaś wśród nieletnich sprawców pod działaniem alkoholu znajdowało się 9,13% (w 2015 r. – 13,85%)152.
7) Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym – spośród dorosłych sprawców poddanych badaniu na zawartość alkoholu w organizmie nietrzeźwi
stanowili 83% (w 2015 r. – 82,80%), zaś wśród nieletnich sprawców pod działaniem alkoholu znajdowało
się 15,42% (w 2015 r. – 19,07%)153.

Skutki alkoholizmu w rodzinie
Nadmierne spożywanie alkoholu jest jedną z przyczyn zerwania więzi małżeńskiej154. Osoby uzależnione od napojów alkoholowych częściej wywołują awantury niż osoby wolne od tego nałogu. Przebieg konfliktów rodzinnych
bywa czasem dramatyczny w skutkach, a w niektórych
przypadkach wiąże się z użyciem przemocy.
Alkoholizm rodziców jest źródłem wielu traumatycznych
przeżyć u dzieci i negatywnie wpływa na ich rozwój. Dziecko, które nie ukończyło piątego roku życia, jest całkowicie
zależne od rodziców, stąd szczególnie dotkliwie odczuwa
ono brak należytej opieki155.
W Polsce żyje około 2 mln dzieci, które wychowują się w
rodzinach z problemem alkoholowym. Co najmniej połowa z nich znajduje się w dramatycznej sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu156. Jak wynika z pracy opublikowanej przez W. Skrzypczyka157, dzieci doświadczają różnorodnych zdarzeń traumatycznych, takich jak oszukiwanie, niesprawiedliwe traktowanie, porzucenie czy nadmierny krytycyzm rodziców. Najczęściej wymieniane są jednak doświadczenia związane z przemocą. Dwie trzecie dzieci
z rodzin alkoholików było świadkami przemocy.

149.
150.
151.
152.
153.
154.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//527/12305151/12471040/12471043/dokument319089.pdf
Ibidem.
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/353-problemy-alkoholowe-wrodzinie.html.
155. Izabela Rybka, Problemy alkoholowe w rodzinie, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenieniai-wspouzalenienia/353-problemy-alkoholowe-w-rodzinie.html.
156. http://www.parpa.pl/index.php/rodzina-dzieci/dzieci-alkoholikow.
157. W. Skrzypczyk, Dzieci alkoholików: zdarzenia traumatyczne, wyd. Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i
Dzieci, Łódź 2000.
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W badaniach jakie zostały przeprowadzone w Szwecji, porównano dzieci ojców alkoholików z podobną grupą dzieci
z rodzin osób bez problemów alkoholowych. Wiek badanych osób oscylował w granicach 4–12 lat. Jednym z przyjętych kryteriów był pobyt w szpitalu. W szpitalu przebywało 24% dzieci z rodzin alkoholików i 19% z rodzin niezmagających się z tym nałogiem. Z drugiej grupy 2/3 dzieci zostało przyjęte z powodu objawów wywołanych chorobami organicznymi. W przypadku dzieci alkoholików choroby te przypadły na 1/4 grupy. Badania pokazały także,
że w rodzinach alkoholików występuje 48% trudnych dzieci, natomiast w rodzinach nie alkoholików jedynie 10%158.
Dziecko odczuwa napięcia wewnętrzne nie tylko pod postacią choroby lub anomalii w zachowaniu się w szkole, ale także w konfliktach domowych. Choroba alkoholizmu u ojca
zacieśnia związek między dziećmi a matką (może ona nieświadomie stać się obiektem uczuć wrogości i odrazy, jakie
w wyniku stosunków rodzinnych zrodziły się w dzieciach)159.
Niewątpliwie osoby u których w rodzinie pojawia się problem uzależnienia od napojów alkoholowych, nastawione są lękowo i są bardzo nieufne, często unikają kontaktu
ze światem zewnętrznym. Czasem może dojść do sytuacji,
że to na osoby z zewnątrz przelewany jest gniew, który w
rzeczywistości skierowany jest ku osobie uzależnionej. Od
czasu do czasy osoby współuzależnione wykazują tendencję do przelewania gniewu na samego siebie160.
Problem alkoholizmu w rodzinie jest trudnym tematem,
który może doprowadzić do zaniku więzi małżeńskiej,
a w konsekwencji do rozpadu pożycia małżeńskiego. Roz-

wody są spowodowane utratą zaufania do osoby uzależnionej, a w przypadku rodzin z dziećmi – chęcią ochrony dzieci przed traumatycznymi wydarzeniami oraz negatywnym wpływem atmosfery rodzinnej na ich prawidłowy rozwój.

Podsumowanie
Analizując funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym, wskazuje się najczęściej na jej działania w kilku sferach: rodzina ta jest zamknięta, jej członkowie żyją w izolacji od świata zewnętrznego, bez bliskich kontaktów towarzyskich, przyjaźni bądź też kontakty te są powierzchowne, konwencjonalne, dominują w nich pozory, brak prawdziwych uczuć, nieszczerość oraz niezdolność do zwracania się o pomoc. Rodzina z problemem alkoholowym żyje
w zakłamaniu, braku szczerości i mówienia prawdy o problemach nękających jej członków, fałszując i zniekształcając rzeczywistość. W rodzinie tej brakuje wzajemności,
czyli albo nikt nikomu nie pomaga, każdy jest skoncentrowany na sobie, a problemy innych członków są ignorowane lub też stosunki oparte są na nadopiekuńczości jednych wobec drugich161. Biorąc powyższe pod uwagę, bardzo ciężko jest oszacować koszty społeczne spowodowane życiem w rodzinie z problemem alkoholowym. Przede
wszystkim są to koszty ukryte, które są niemierzalne. Należą do nich m.in.: mniejsze poczucie wartości, brak wiary w siebie, niezdolność do budowania zdrowych relacji,
przejmowanie odpowiedzialności za dorosłe osoby, zaspokajanie potrzeb innych własnym kosztem.

158. Łukasz Gawroński – Wpływ problemów alkoholowych na rodzine, http://aniolstroz.com.pl/wplyw-problemow-alkoholowych-na-rodzine/.
159. Ibidem.
160. Alkoholizm w rodzinie i jego konsekwencje, http://alkoholwrodzinie.pl/alkoholizm-w-rodzinie/kgd/konsekwencje-problemu-alkoholowego-w-rodzinie.html.
161. prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików.
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3.	Koszty związane z nadużywaniem
napojów alkoholowych w Polsce
Wyżej wymienione skutki nadużywania napojów alkoholowych w Polsce powodują określone koszty społeczne. W  niniejszym rozdziale na podstawie
ogólnodostępnych danych obliczono szacowane koszty związane z nadużywaniem napojów alkoholowych w Polsce.

Koszty społeczne nadużywania napojów alkoholowych i uzależnień od alkoholu dla Polski według odsetka PKB
Ekonomiczna analiza kosztów picia i uzależnienia od alkoholu jest zadaniem
złożonym i wieloaspektowym. Szczególnie oszacowanie wszystkich kosztów
chorób oraz określenie wpływu spożywaniu alkoholu na ich rozwój jest procesem trudnym, w związku z czym wyniki mogą być obarczone znacznym odchyleniem od wartości faktycznych, które są w tym przypadku z natury rzeczy nieuchwytne.
Straty ekonomiczne i społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, jakie
ponosi budżet państwa, szacowane są na poziomie 0,9–2,4% PKB162. Natomiast według PARPA  oraz WHO  koszty te mogą wynieść nawet od 1,3 do
3% PKB163. Biorąc pod uwagę opinię międzynarodowych ekspertów, koszty związane z nadużywaniem alkoholu powinno się szacować na poziomie
1% PKB164. Wykonując szacunek przy takich założeniach i wykorzystując dane
Głównego Urzędu Statystycznego, wyniosły one odpowiednio: 17,9 mld zł
w 2015 r., 18,51 mld zł w 2016 r. Natomiast przyjmując te koszty na poziomie
3% PKB, wartość ta może wynieść nawet 55,5 mld zł.

162. P. Anderson, B. Baumberg, Alcohol in Europe [London: Institute of Alcohol Studies (2006)],polskie wydanie:
Alkohol w Europie, PARPAMEDIA, Warszawa 2007, s. 45.
163. M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, Ekonomiczne aspekty…, op. cit.
164. J. Rehmi in., Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use
disorders, Lancet 2009, t. 373: s. 2223–2233,
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StrAty ekonomiczne i społeczne związane z nadużywaniem alkoholu,
jakie ponosi budżet państwa165
Rok				
PKB Polski [mld zł]				
									
									

1% PKB jako szacunkowy roczny koszt
używania i nadużywania 			
alkoholu w Polsce [mld zł]

2014

1728,7

17,29

2015

1789,7

17,90

2016

1851,2

18,51

Źródło: Dane GUS

Pierwsze kompleksowe oszacowanie kosztów społecznych picia alkoholu i uzależnienia od niego wykonali dla Unii Europejskiej P. Anderson i B. Baumberg
w 2006 r. Całościowe koszty społeczne (bezpośrednie i pośrednie) problemów alkoholowych wyliczono
na 125 mld euro (dane za rok 2003), co odpowiadało 1,3% produktu krajowego brutto (PKB) jako średniej PKB krajów wspólnoty. Koszty policzalne związane
z problemami wynikającymi z alkoholu szacowane były
na 66 mld euro.
Koszt leczenia chorób spowodowanych przez alkohol
został wyceniony na 17 mld euro. Dodatkowe 5 mld
euro wydawano na leczenie i zapobieganie szkodliwemu używaniu alkoholu i uzależnieniu od niego. Z  tej
kwoty 59 mld euro stanowiły koszty utraconej produktywności obywateli (absencja chorobowa, bezrobocie
i lata pracy utracone z powodu przedwczesnych zgonów).

165. Dane GUS.
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Niewymierne koszty społeczne (obejmujące wartość,
jaką ludzie są skłonni przypisywać cierpieniu i utraconemu życiu) wyliczono na 270 mld euro.
Według raportu WHO  z 2012 r. skutki ekonomiczne
nadużywania alkoholu w Europie powinny być oceniane nawet na poziomie 2–3% PKB poszczególnych krajów. Potwierdza to raport J. Rehma i K. D. Shielda Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable
burden of disease in Europe. Potential gains from effective interventions for alcohol dependence.
Koszt ekonomicznych konsekwencji nadużywania alkoholu został oceniony w 2010 r. na 155,8 mld euro rocznie. Straty ekonomiczne w wyniku uzależnienia od alkoholu plasują się w przedziale pomiędzy 50 a 120 mld
euro rocznie. Tak szeroki zakres potwierdza konieczność przeprowadzenia nowego badania na temat kosztów społecznych nadużywania alkoholu i uzależnienia od niego w Unii Europejskiej. Pokazuje również, że
koszty te są ogromne, nawet przy przyjęciu najniższych
dostępnych szacunków na poziomie 50 mld euro.

CZY POLS k Ę STA Ć NA OKTO BERF EST ? raport

obciążenia Budżetu NFZ kosztami leczenia uzależnień od alkoholu
i następstw klinicznych tej choroby
***Wydatki NFZ na:								Kwota w zł
Leczenie odwykowe uzależnienia od alkoholu

411 896 087**

Hospitalizacje z powodu schorzeń wątroby spowodowanych alkoholem

71 152 717*

Hospitalizacje z powodu intoksykacji alkoholem

27 366 429*

Hospitalizacje z powodu schorzeń mózgu

4 050 232*

Inne

27 366 430*

SUMA

547 328 598*

*
**
***

Wartość szacunkowa
Dane NFZ
Na podstawie opracowania Uniwersytetu Łazarskiego167 i prezentacji Uniwersytetu Łazarskiego: Koszty ekonomiczno-społeczne związane
z leczeniem uzależnienia od alkoholu i jego konsekwencji zdrowotnych z perspektywy NFZ i ZUS168

Źródło: Dane NFZ

Koszty bezpośrednie medyczne
Większość kosztów spowodowanych nadużywaniem alkoholu wynika z jego
niekorzystnego oddziaływania na zdrowie, co uwzględnia również utratę
zdrowia bądź życia w następstwie wypadków drogowych i przestępstw związanych z alkoholem. Kosztami tymi jest obciążony przede wszystkim Narodowy Fundusz Zdrowia, a także bezpośrednio Ministerstwo Zdrowia oraz samorządy, które są odpowiedzialne za utrzymywanie izb wytrzeźwień i finansowanie leczenia odwykowego. Ponadto trudną do oszacowania cześć kosztów
bezpośrednich stanowią prywatne wydatki Polaków na opiekę medyczną.
Budżet NFZ  obciążany jest kosztami leczenia uzależnień od alkoholu i następstw klinicznych tej choroby. Według szacunków wykonanych w 2016 r.
koszty mogły wynieść 547,33 mln zł, należy jednak podkreślić, że wynik ten
może być niedoszacowany. Największy udział w tej kwocie miały wydatki na
leczenie odwykowe uzależnienia od alkoholu, które wyniosły 411,9 mln zł166.
166. Dane NFZ.
167. M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, Ekonomiczne aspekty…, op. cit.
168. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Koszty ekonomiczno-społeczne związane z leczeniem uzależnienia od alkoholu i jego konsekwencji zdrowotnych z perspektywy NFZ i ZUS; http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.
nsf/0/16ca3bc940d9cf61c1257d50003663c8/$FILE/Koszty%20ekonomiczno-spo%C5%82eczne.pdf.
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Wydatki NFZ na leczenie uzależnienia od alkoholu
Rodzaje zakładu					Liczb zakładów (PARPA)			Liczba zakładów (NFZ)
Ambulatoryjne zakłady lecznictwa
odwykowego

553

638

Dzienne oddziały terapii uzależnienia
od alkoholu

115

115

Całodobowe oddziały terapii uzależnienia
od alkoholu i oddziały leczenia uzależnień

93

98

Oddziały leczenia alkoholowych zespołów
abstynencyjnych (detoksykacyjne)

66

77

SUMA

827

928

Źródło: Dane PARPA, NFZ

Wydatki NFZ na leczenie uzależnienia od alkoholu
Według danych PARPA i NFZ w 2016 r. ponad 800 placówek (odpowiednio:
827 i 928) leczenia uzależnienia miało podpisane kontrakty z NFZ. Dane
przedstawione są w tabeli poniżej. Warto podkreślić, że większość placówek leczenia uzależnienia od alkoholu jest niesamodzielna – 67% wchodzi
w skład większych struktur leczniczych, m.in. szpitali czy przychodni specjalistycznych169.

169. Dane PARPA, Placówki lecznictwa odwykowego w 2016 r., zebrane we współpracy z WOTUW z 83% placówek
znajdujących się na liście adresowej PARPA.
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Liczba osób zarejestrowanych w placówkach uzależnienia od alkoholu (tys.)
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Źródło: PARPA

Warto zauważyć, że kwoty umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu zwiększają się corocznie,
co przedstawia wykres prezentowany na następnej stronie.

169. Dane PARPA, Placówki lecznictwa odwykowego w 2016 r., zebrane we współpracy z WOTUW z 83% placówek
znajdujących się na liście adresowej PARPA.
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Wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu (mln zł)
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Źródło: NFZ

Koszty leczenia alkoholizmu to tylko niewielka część całkowitych kosztów
zdrowotnych związanych z alkoholem. Najwięcej kosztują skutki picia alkoholu, takie jak urazy, marskość wątroby, zapalenie trzustki i inne. Być może,
jeśli uda się rozpoznawać pacjenta z wysokim ryzykiem problemów związanych z alkoholem, zanim ponownie dozna urazu lub zanim wystąpią u niego
problemy ze zdrowiem, koszty się zmniejszą. Chociaż nastąpił pewien postęp
we wczesnym rozpoznawaniu przez lekarzy i personel medyczny oraz kierowaniu na leczenie osób nadużywających alkoholu, jednostki ochrony zdrowia wciąż nie wiedzą, że zwrócenie uwagi na wzorzec picia u pacjenta jest rutynowym postępowaniem w ramach opieki medycznej.
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Podział wydatków zapisanych w rozdziale 85154 w 2016 r.
Finansowanie

Wydatki ( w zł)

budżet państwa*

6 795 623,60

samorządy województw**

24 320 491,81

powiaty**

1 091 545,84

Samorządy gmin171)**

683 311 402,70

Suma:

715 519 063,95

*

Kwota obejmuje środki z rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) klasyfikacji budżetowej. Źródło: Informacja z wykonania zadań,
dochodów i wydatków z budżetu państwa realizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w cz. 46 dziale
851 rozdziale 85154 w 2016 r.

**

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Źródło: * Informacja z wykonania zadań, dochodów i wydatków z budżetu państwa realizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w cz. 46 dziale 851 rozdziale 85154 w 2016 r. ** Ministerstwo FInansów

Wydatki związane z alkoholizmem to nie tylko koszty
związane z leczeniem uzależnień: alkoholizm może powodować około 60 chorób, na które z pieniędzy NFZ 
wydaje się około 8–12% budżetu funduszu170.
Do kosztów nadużywania alkoholu związanych ze zdrowiem należy doliczyć m.in.: koszty funkcjonowania systemu opieki społecznej, koszty związane z utratą mienia podczas wypadków komunikacyjnych z udziałem
nietrzeźwych oraz koszty utraty zdolności do pracy
przez ofiary przestępstw związanych z alkoholem.

Koszty bezpośrednie społeczne
– wydatki publiczne 2016
Bezpośrednie koszty społeczne w zakresie działań
obejmujących zapobieganie nadużywaniu alkoholu
oraz uzależnieniu od alkoholu wyniosły w 2016 r. 715,5
mln zł. Szczegółowy podział środków rozdysponowanych na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych w 2016 r. przedstawia powyższa tabela.

170. http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/alkohol-bardziej-obciaza-budzet-niz-dostarczawplywow-z-akcyzy,104661.html
171. Do wydatków samorządów gminnych zostały wliczone wydatki miast na prawach powiatu.

73

CZY POLS kĘ STA Ć NA OKTO BERF EST? r a p o r t

Koszty dla rynku pracy
Spożywanie alkoholu wiąże się ze stratami, jakie mogą dotknąć rynek pracy m.in. przez absencję chorobową, utraconą produktywność, wypadki przy
pracy i wcześniejszą emeryturę172.
W 2016 r. odnotowano 848,3 tys. dni absencji chorobowej na podstawie zaświadczeń z wpisanym kodem jednostki chorobowej F-10 (zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu). Dane te
obejmują wyłącznie mężczyzn.
Dodatkowo na podstawie zaświadczeń z wpisywanym kodem literowym niezdolności do pracy – C (niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu) zarejestrowano łącznie 51,8 tys. dni niezdolności do pracy. Mężczyźni odpowiadali za 76% dni takiej absencji, tj. 39,3 tys., na podstawie 3,5 tys.
wystawionych zaświadczeń lekarskich, natomiast kobiety za 12,4 tys. dni absencji udokumentowanej przez 0,9 tys. zwolnień lekarskich.
Najwięcej, bo aż 2,4 tys. wystawionych zwolnień lekarskich obejmowało
okres do 10 dni roboczych, kolejne 1,7 tys. – okres od 10 do 30 dni. Łącznie
4,1 tys. zwolnień ograniczonych było czasowo do maksymalnie 30 dni, co jest
o tyle istotne, że w takim przypadku koszty zwolnienia pokrywa pracodawca.
Szacunkowe koszty ZUS w kategorii absencji chorobowych mężczyzn F-10 zostały policzone na podstawie metodologii znajdującej się w raporcie autorstwa M. Boguckiego i wsp. Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce. Do obliczeń wykorzystano przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r. – 4403,78 zł brutto. Wynagrodzenie pomniejszono o składki finansowane przez przedsiębiorcę (odpowiednio:
składkę emerytalną – 9,76%, rentową – 6,5%, chorobową – 2,45% –co stanowi łącznie 18,71%), co dało wartość na poziomie 3579,93 zł brutto. Obliczono podstawę zasiłku chorobowego za 1 dzień zwolnienia (1/30 przeciętnego wynagrodzenia), co dało wartość 119,33 zł brutto. Za czas choroby pra-

172. Wojciech Stefan Zgliczyński, Alkohol w Polsce , Biuro Analiz Sejmowych nr 11, 16 czerwca 2016 r, http://orka.
sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/36EA6D746CFEC2FCC1257FD2003E6CEF/$file/Infos_215.pdf.
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Absencja chorobowa z tytułu choroby własne osób ubezpieczonych w ZUS
według długości absencji chorobowej z powodu niezdolności do pracy
spowodowanej nadużyciem alkoholu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS – Absencja chorobowa w 2016 r.

cownikowi przysługuje 80% pensji, co przyjęto w obliczeniach, otrzymując ostatecznie kwotę za 1 dzień absencji chorobowej w 2016 r. na poziomie 95,46 zł brutto. W kolejnym kroku obliczeń wykorzystano zarejestrowaną liczbę dni absencji chorobowej w 2016 r., która wyniosła 276 332,1 dni – w porównaniu do dni absencji
chorobowej F-10 mężczyzn stanowi to odsetek 0,31%.
Przyjęto, że realną wartość wydatków tytułem absencji
chorobowych, spowodowanych nadużyciem alkoho-

lu i chorobą alkoholową, powinno stanowić 5% całości
absencji chorobowych, czyli 13 816,6 tys. dni absencji
chorobowej, a to przekłada się na kwotę 131 893 264
zł wydatków w 2016 r.
Aby w przybliżeniu ocenić wartość dóbr i usług utraconych z powodu nadużywania alkoholu, ekonomiści
posługują się miarą zastępczą, jaką jest zmniejszenie
dochodów odczuwane przez pracowników nadużywa-

172. Wojciech Stefan Zgliczyński, Alkohol w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych nr 11, 16 czerwca 2016 r, http://orka.
sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/36EA6D746CFEC2FCC1257FD2003E6CEF/$file/Infos_215.pdf.
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jących alkoholu. Spadek produktywności spowodowany nadużywaniem alkoholu to kwestia trudna do zdefiniowania, ponieważ trudno jest zmierzyć
wartość towarów i usług, które nie zostały wyprodukowane lub dostarczone z powodów związanych z alkoholem. Można założyć, że dochody poszczególnych osób odzwierciedlają ich produktywność. W związku z tym kosztom
spadku produktywności odpowiada spadek wynagrodzeń osób cierpiących
na zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu. Ponadto straty w produkcji z powodu alkoholizowania się pracowników polegają na wzroście absencji, spadku wydajności w pracy, obniżeniu jej jakości, zmniejszeniu dyscypliny
pracy, wzroście zagrożenia wypadkami173. Wymienione wyżej czynniki mogą
prowadzić do strat na poziomie 0,3% PKB174. Oszacowane z tego powodu
straty w 2016 r. w Polsce mogłyby wynieść około 5,5 mld zł.

Koszty przestępstw i wykroczeń spowodowanych
spożywaniem alkoholu
Spożywanie alkoholu jest silnym czynnikiem kryminogennym. Alkohol często wpływa na sam fakt popełnienia przestępstwa oraz oddziałuje na sposób jego realizacji, co związane jest z obniżeniem się poziomu zdolności do
krytycznej i obiektywnej oceny rzeczywistości i własnego zachowania oraz
zwiększonej agresji u osób pod wpływem napojów wysokoprocentowych.
W związku z tym zapobieganie nadużywaniu alkoholu może być skutecznym
narzędziem w walce z przestępczością.
Na podstawie statystyk Komendy Głównej Policji z lat 1999–2012 ponad
trzech na czterech podejrzanych o zabójstwo (76%), poddanych ustaleniu
trzeźwości, znajdowało się pod wpływem alkoholu. Ponadto w tym samym
okresie przeciętnie 57% sprawców uszczerbku na zdrowiu, 69% sprawców
bójki lub pobicia, 67% gwałcicieli, 27% sprawców kradzieży (43% w przypadku kradzieży z włamaniem) oraz 60% sprawców rozboju było nietrzeźwych
w momencie popełnienia przestępstwa175.
Spożywanie alkoholu zwiększa też ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie. Spośród 74 155 odnotowanych w 2016 r. przypadków osób dopuszczających się stosowania przemocy wobec najbliższych 46 537 osób, a więc 62,8% wszystkich przypadków, było podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu.
173. I. Jezierska, D. Dacz, Problem alkoholizmu w Polsce w ujęciu ekonomicznym.
174. M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz,Ekonomiczne aspekty…, op. cit.
175. Nietrzeźwi sprawcy przestępstw, Statystyka Policji,
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Udział wypadków drogowych, zabitych i rannych z powodu nietrzeźwych
uczestników ruchu  w statystyce ogólnej KGP w 2016 r.
Kategoria

Wartość

Nietrzeźwi uczestnicy dróg

Udział

Liczba ogółem

33 664

2 976

8,81%

Liczba zabitych

3 026

383

12,66%

Liczba rannych

40 766

3 392

8,32%

Źródło: KGP 2016

Należy dodać, że osoby dotknięte problemem alkoholowym, będące przy tym bezrobotnymi, są szczególnie narażone na padnięcie ofiarą przestępczości transgranicznej,
w tym wykorzystywania do pracy przymusowej, eksploatacji seksualnej, wykorzystania do żebractwa, kradzieży
czy wyłudzenia kredytów lub świadczeń socjalnych.

Wypadki drogowe spowodowane
przez nietrzeźwych kierowców
W  2016 r. nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli
w 2967 wypadkach drogowych, z czego spowodowali 2295. Warto wspomnieć, że kolizje do których doszło
z winy pijanych użytkowników, stanowiły 6,7% wszystkich wypadków. Ofiary wypadków stanowiły 10,1%
(306 osób), a ranni – 6,8 % (2641 osób).
Osobami, które najczęściej powodowały wypadki, były
osoby nietrzeźwe kierujące pojazdami. Spowodowały one 1686 wypadków, w których zginęło 221 osób,
a rannych zostało 2100 osób. W odniesieniu do ogólnej
liczby wypadków spowodowanych przez kierujących,
kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 5,8%.

Według danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
w 2015 r. koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na kwotę 48,2 mld złotych. W  skład
tej kwoty wchodzą koszty wypadków drogowych (33,6
mld złotych) i koszty kolizji drogowych (15,6 mld złotych). W celu estymacji kosztu wypadków drogowych
spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu, jako odsetka kosztu wypadków ogółem, wykorzystano dane z tabeli x. Na ich podstawie wyliczono, że
kolizje spowodowane przez nietrzeźwych uczestników
ruchu stanowiły 8,81% wszystkich wypadków. Zgodnie
z tym dokonano oszacowania przybliżonych kosztów
tych wypadków z perspektywy społecznej, uwzględniając dane Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, według
których koszt wypadków drogowych wyniósł 33,6 mld
złotych. Oszacowany roczny koszt wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego w 2015 r. mógł wynieść 2,96 mld złotych.
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Koszty nielegalnego obrotu alkoholem
Do kosztów działalności kryminalnej związanej z alkoholem, w zakresie uszczerbku dla finansów publicznych, a nie indywidualnych osób, należy zaliczyć nielegalną produkcję oraz obrót wyrobami alkoholowymi.
Na podstawie raportu Fundacji Republikańskiej Nielegalny rynek napojów spirytusowych można przyjąć,
że czarny rynek mocnych alkoholi kształtuje się na poziomie 24 mln litrów stuprocentowego alkoholu176. Ponadto istnieje duża szara strefa, gdyż część sprzedaży
detalicznej z prawidłowo opłaconą akcyzą nie jest odpowiednio rejestrowana na kasach fiskalnych. W  ten
sposób powstaje duża różnica pomiędzy wartością legalnej sprzedaży a wartością sprzedaży raportowaną
do gmin wydających zezwolenia na obrót detaliczny
napojami alkoholowymi. Wynosi ona ponad 22 mld zł,
co przekłada się na straty budżetu państwa w wysokości 4 mld zł. Znaczna część tej kwoty to nierejestrowana sprzedaż alkoholu w gastronomii i hotelarstwie177.
Przestępczość w zakresie nielegalnego obrotu wyrobami alkoholowymi obejmuje przede wszystkim odkażanie alkoholu przemysłowego. Wzrost w 2014 r. stawki akcyzy na tzw. mocne alkohole mógł doprowadzić
do wzrostu popytu na wyroby alkoholowe pochodzące
z nielegalnych źródeł. Popyt ten jest jednak zaspokajany przede wszystkim przez wzrost ich nielegalnej produkcji na terytorium Polski, a w mniejszym stopniu
przez wzrost ich przemytu178.

Służba Celna w 2016 r. ujawniła ponad 130 tys. litrów
wyrobów spirytusowych, a także zlikwidowała 13 nielegalnych rozlewni lub odkażalni alkoholu. Ponadto wykryty przez Straż Graniczną przemyt wyrobów alkoholowych w 2016 r. osiągnął wielkość 37 424 litrów alkoholu o wartości 2282 tys. zł.
Najwięcej przestępstw, mających również najbardziej
znaczący wpływ na budżet państwa, dotyczy art. 63, 64
i 65 k.k.s. (wydanie, przywóz, produkcja poza składem
podatkowym, sprzedawanie, wyprowadzanie ze składu
podatkowego wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy; wyprowadzanie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania
ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu; paserstwo wyrobami akcyzowymi).
W  2016 r. odnotowano również 157 przestępstw
(wzrost o 10,8% w stosunku do 2015 r.) z art. 41–44
ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych, dotyczących wprowadzania do obrotu
napojów spirytusowych z bezprawnie używanym oznaczeniem geograficznym, wyrabiania napojów spirytusowych niezgodnie ze sposobem produkcji, warunkami
technologicznymi lub parametrami jakościowymi, niezgodnego z wymaganiami oznaczenia napojów spirytusowych bądź wyrabiania lub rozlewania napojów spirytusowych bez wymaganego wpisu do rejestru179.

176. Fundacja Republikańska, Nielegalny rynek napojów spirytusowych, Analiza otoczenia prawnego, gospodarczego
i społecznego, Warszawa 2017.
177. Ibidem.
178. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r.
179. Ibidem.
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Liczba zgonów związanych z alkoholem w latach 2006–2015
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Śmiertelność
Na podstawie wyliczeń Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego180 przyjęto metodologię oszacowania kosztów pośrednich związanych
z przedwczesną umieralnością w Polsce. W celu wyliczenia kosztów pośrednich została przypisana jednakowa wartość finansowa dla każdego utraconego życia, wykorzystując metodologię uśrednionej wartości
statystycznego życia (VSL) – która jest zalecana przez

Bank Światowy. Do wykonania szacunkowych obliczeń
przyjęta została wartość VSL na poziomie 2,55 mln zł.
W  tym miejscu trzeba przypomnieć, że w 2008 r. M.
Giergiczny181 oszacował wartość VSL dla Polski w przedziale 0,79–2,41 mln USD, przeliczając według kursu
(z 2008 r.), co wyniosło 1,9–5,78 mln zł182. Według wykonanych szacunków całkowita wartość za każde utracone życie w wyniku nadużywania alkoholu i uzależnienia od niego wyniosła 21,5 mld złotych kosztów pośrednich z powodu przedwczesnej umieralności.

180.  M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, Ekonomiczne aspekty…, op. cit.
181. M. Giergiczny, Value of a Statistical Life – the Case of Poland, [w;] „Environmental and Resource Economics”
2008 ,t. 41, nr 2, s. 209-221.
182. NBP, Średnioroczny kurs 1 USD w 2008 r. wyniósł 2,4 PLN.
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Szacunkowy koszt społeczny utraconej produktywności
spowodowany uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu
Przyczyna zgonów

Liczba zgonów

Szacunkowy koszt [mld zł]

Zaburzenia psychiczne (2015)

2039

5,20

Alkoholowa choroba wątroby* (2015)

4302

10,97

Zatrucia alkoholem*(2015)

1319

3,36

Wypadki drogowe** (2016)

383

0,98

Zabójstwa (2016)

390

0,99

Suma

8433

21,50

*
**

GUS
Wypadki drogowe w Polsce w 2016 r.; Raport Komendy Głównej Policji

Źródło: * GUS,
** Wypadki drogowe w Polsce w 2016 r.; Raport Komendy Głównej Policji

Analizując poniższą tabelę przedstawiającą estymowaną wartość kosztów
pośrednich, da się zauważyć, że społeczeństwo ponosi największe koszty
z powodu przedwczesnej umieralności osób nadużywających alkoholu i uzależnionych od niego w wyniku chorób wątroby, następnie chorób psychicznych i zatruć alkoholem.

Podsumowanie
• Roczne straty ekonomiczne i społeczne związane z nadużywaniem alkoholu mogą w poszczególnych państwach wynosić od 1 do 3% PKB, co dla Polski oznaczałoby wartość od 18 do 56 mld zł, przy czym szczegółowa analiza
wskazuje, że jest to wartość zbliżona do dolnej granicy.
• Większość szkód społecznych przypada na koszty pośrednie związane
z przedwczesną umieralnością osób pijących nadmiernie, które szacunkowo
wynoszą ok. 21,5 mld zł. Przy czym rozkład odpowiedzialności jest zbliżony
do wyników uzyskanych w rozdziale V. Wbrew stereotypom większość tych
strat generuje szkodliwa konsumpcja napojów o niższej zawartości alkoholu.
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• Szacunkowe koszty utraty produktywności w związku ze spożywaniem przez
pracowników alkoholu wynoszą 5,5 mld zł, natomiast koszty absencji chorobowych co najmniej 132 mln zł (tylko na podstawie F-10 dla mężczyzn).
• Estymowany roczny koszt wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych
uczestników ruchu drogowego mógł wynieść 2,96 mld zł.
• Bezpośrednie koszty medyczne związane z odwykowym leczeniem i hospitalizacją osób po spożyciu alkoholu wynoszą co najmniej 545 mln zł. Alkohol jest również istotnym czynnikiem kryminogennym, a jego ograniczenie
może wpłynąć na redukcję liczby popełnianych najcięższych przestępstw,
w tym zabójstw, gwałtów i napadów. Trudno jest dokonać szacunków szkód
w tym obszarze.
• Minimalna suma kosztów społecznych związanych ze szkodliwym spożywaniem alkoholu kształtuje się na poziomie ok. 31 mld zł rocznie.
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4.	Ograniczenie sprzedaży
	i reklamy alkoholu
a struktura spożycia
Badania pokazują, że odpowiedni marketing i reklamowanie alkoholu ma wpływ
na wielkość spożycia, również wśród młodych ludzi. Celem reklamy jest zbudowanie u odbiorcy określonej postawy wobec reklamowanego produktu183. Chociaż wydaje się, że ludzie są sceptycznie nastawieni wobec reklam, jednak sceptycyzm nie chroni przed ich wpływem. Reklamowane produkty są częściej wybierane przez konsumentów, a koszty reklamy są kompensowane wyższą ceną produktu bądź zwiększonym wolumenem sprzedaży.

Reklama i promocja alkoholu w polskim prawie
Alkohol jako produkt sensytywny, czyli wymagający ostrożnego stosowania ze
względu na swoje właściwości, potencjalnie stanowiący zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzkiego, podlega restrykcjom sprzedaży i promocji. W polskim prawodawstwie istnieje szereg regulacji mających zapobiegać negatywnym zjawiskom
związanym ze szkodliwą konsumpcją alkoholu. Wśród nich znajdują się przepisy
poświęcone jego reklamie184.
Zasadą obowiązująca w polskim prawie jest ogólny zakaz reklamy napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi definiuje (art. 46) jako produkty przeznaczone do spożycia zawierające alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.
Od ogólnej zasady zakazu reklamy alkoholu ustawodawca przewidział jednak wyjątek w odniesieniu do piwa, którego reklama dozwolona jest pod pewnymi warunkami, które są wymienione w art. 13185.
Oprócz zakazu reklamy mowa jest również o zakazie promocji alkoholu, która w
art. 2 ustawy zdefiniowana jest jako działania takie jak:
-

publiczna degustacja napojów alkoholowych;
rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, np. kufle, podkładki pod piwo (wafle);
organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, np. druga
butelka gratis;
inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

183. D. Doliński, J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2009.
184. Wojciech  Wawrzak, Zakaz reklamy alkoholu w prawie polskim; https://prakreacja.pl/zakaz-reklamy-alkoholu/.
185. Ostatnia merytoryczna zmiana artykułu nastąpiła 14 września 2001 r.
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Natomiast przez reklamę napojów alkoholowych rozumie
się:
- publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych;
- publiczne rozpowszechnianie nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków
towarowych napojów alkoholowych.
Zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych dotyczy
wszystkich środków przekazu, w których może się ona
pojawiać, czyli:
• Internetu,
• telewizji,
• radia,
• prasy,
• plakatów,
• bloku reklam w kinie.
Zakaz reklamy alkoholu dotyczy co do zasady takich działań, które skierowane są do nieograniczonego kręgu odbiorców. Ustawodawca przewidział dopuszczenie reklamy napojów alkoholowych m.in.: w hurtowniach, punktach prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych (z wyłącznością sprzedaży napojów alkoholowych
mamy do czynienia, gdy wartość tej sprzedaży stanowi
przynajmniej 70% wartości sprzedaży wszystkich towarów), a także na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży. Zatem możemy się spotkać z legalną reklamą i promocją alkoholu w sklepach monopolowych, barach, pubach czy ogródkach piwnych.
W  kontekście zabawnych doświadczeń historycznych
związanych z pamiętnymi reklamami wódki jako „łódka
Bols” lub „WTK Soplica” warto nadmienić, iż od noweli-

zacji przepisów w 2001 r. zakazana jest również reklama
pośrednia, czyli nie prezentująca napojów alkoholowych
wprost, ale wykorzystująca w sposób jasny i czytelny podobieństwo oznaczenia czy symbolu graficznego napoju
alkoholowego.

Wpływ istniejących przepisów
na konsumpcję alkoholu
Jak widać, piwo jest traktowane przez ustawodawcę
w sposób preferencyjny. Spoty reklamowe piwa, jako jedynego spośród napojów alkoholowych, mogą być emitowane w telewizji. Reklama piwa może pojawić się również na bilbordzie, jeśli 20% jego powierzchni zajmie napis dotyczący szkodliwości alkoholu i zakazu sprzedaży nieletnim. Dopuszczenie licznych wyjątków dla reklamy alkoholu, względem np. wina czy niskoprocentowych
napojów spirytusowych, winno być poparte stosową argumentacją. Obecne przepisy mogą sugerować, że spożycie piwa jest mniej szkodliwe niż pozostałych napojów
alkoholowych, co jest stwierdzeniem nieprawdziwym.
Taki stan prawny ma jednak znaczne implikacje społeczne. Spotyka się zakorzenione przekonanie, że „piwo to nie
alkohol”, przez co zwiększa się grupa Polaków ryzykownie pijących właśnie chmielowy trunek. Regulacyjne preferencje względem napojów o bardzo zbliżonej do piwa
zawartości alkoholu i właściwościach, np. takich jak cydr,
gotowe drinki lub sangria, nie mogą zostać wytłumaczone troską o zdrowie mieszkańców Polski czy inne skutki
pośrednie ich spożycia.
Według danych GUS średnie roczne spożycie piwa per capita w Polsce wzrosło z 39 litrów w 1995 r. do 99 litrów
w 2016 r. Trudno bronić tezy, że powodem tak znacznego wzrostu są wyłącznie preferencje konsumentów niezależne od reklamy czy też relacje cenowe między różnymi
gatunkami alkoholi. Z przyczyn regulacyjnych wódka drożała relatywnie szybciej niż piwo oraz wino i miody pitne
w latach 1996–2002.
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Zharmonizowany indeks cen konsumenta (HICP) dla piwa, wina
oraz napojów spirytusowych w Polsce (01.1996-11.2017), indeks niewyrównany
sezonowo; 2015=100
120

100

80

60

40

PIWO

WINO

NAPOJE SPIRYTUSOWE

20

0
1996 1996 1997 1998 1999 1999 2000 2001 2002 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2017
sty

paź

lip

kwi

sty

paź

lip

kwi

sty

paź

lip

kwi

sty

paź

lip

kwi

sty

paź

lip

kwi

sty

paź

lip

kwi

sty

paź

lip

kwi

sty

paź

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Oczywiście istnieją pewne trendy związane z kulturą spożycia alkoholu, powodujące wzrost konsumpcji alkoholi niskoprocentowych wypierających napoje wysokoprocentowe. Związane są one z konwergencją wzorca konsumpcji w Polsce do
tej spotykanej w krajach Europy Zachodniej. Jednak w Polsce zauważalny jest niski i wyraźnie malejący udział konsumpcji wina w koszyku alkoholi na rzecz piwa
właśnie. Przypuszczalnie to zjawisko spowodowane jest właśnie uprzywilejowaniem piwa względem wina i alkoholi spirytusowych przez regulacje dopuszczające jego reklamę i promocję.

183. D. Doliński, J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2009.
184. Wojciech  Wawrzak, Zakaz reklamy alkoholu w prawie polskim; https://prakreacja.pl/zakaz-reklamy-alkoholu/.
185. Ostatnia merytoryczna zmiana artykułu nastąpiła 14 września 2001 r.
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Postulaty zaostrzenia przepisów
Od marca 2018 r.186 obowiązuje nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadza ona m.in. możliwość ograniczenia
przez gminy nocnej sprzedaży alkoholu (między godziną 22:00 a 06:00), a także
ogranicza liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrębie sołectw, dzielnic i osiedli. Ponadto wprowadza zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, za wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc. Nowe przepisy mają być odpowiedzią na wysokie spożycie alkoholu w Polsce oraz związane z nim negatywne skutki społeczne
i ekonomiczne.
Z kolei Ministerstwo Zdrowia złożyło projekt nowelizacji ustawy w sprawie ograniczenia reklamy piwa w telewizji, kinach, radiu i w teatrach w porze wieczornej. Jednym z założeń nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które Ministerstwo Zdrowia
zgłosiło Radzie Ministrów, jest skrócenie dopuszczalnego czasu emisji reklam piwa,
które miałyby być dopuszczone jedyne w godzinach od 23:00 do 06:00 rano (obecne przepisy zezwalają browarom na reklamę od godziny 20:00 do 06:00 rano).
Statystycznie co trzeci Polak opowiada się za wprowadzeniem całkowitego zakazu reklamy alkoholu. Jednak z badania SW Research przeprowadzonego dla rp.pl
na próbie 800 Polaków wynika, że ponad połowa ankietowanych (53%) uważa,
że reklama alkoholu w Polsce nie powinna być zakazana, natomiast 14% respondentów nie ma zdania w tej sprawie. Poparcie dla wprowadzenia zakazu jest wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn, rośnie wraz z wiekiem, a także jest najwyższe wśród osób dobrze zarabiających – 49% spośród grupy o dochodzie netto powyżej 5000 zł187.
O  wprowadzenie takiego rozwiązania apelują różne środowiska, w tym Kościół.
Zdaniem bpa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu Konferencji
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, „trzeba całkowicie zakazać reklamy
alkoholu oraz ograniczyć jego fizyczną i ekonomiczną dostępność, np. poprzez zakaz handlu alkoholem na stacjach paliw czy w sklepach nocnych”188. W podobnym
tonie wypowiadał się abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP189.
186. Nowelizacja weszła w życie 9 marca 2018 r..
187. Paweł Szaniawski, Sondaż: Czy już czas zakazać reklam alkoholu, http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/171009127Sondaz-Czy-juz-czas-zakazac-reklam-alkoholu.html.
188. http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-07-25/trzeba-zakazac-reklam-alkoholu-i-ograniczyc-jegodostepnosc-biskup-apeluje/.
189. http://www.rp.pl/Kosciol/170929830-Abp-Gadecki-reklama-alkoholu-powinna-byc-zakazana.html.
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Podsumowanie
Preferencje regulacyjne dla reklamy i promocji wyłącznie piwa spośród wszystkich gatunków alkoholi w Polsce nie są spotykane w pozostałych krajach europejskich. Większość państw stosuje jednakowe przepisy dla wszystkich napojów
alkoholowych, a niektóre rozróżniają alkohole mocne (spirytusowe) od piwa i
wina, do których zastosowanie mają bardziej liberalne przepisy. Uprzywilejowanie wyłącznie piwa może wprowadzać konsumentów w błąd, wywołując złudzenie, że alkohol spożywany w tej postaci jest mniej szkodliwy niż w przypadku innych napojów alkoholowych. Rodzi to poważne konsekwencje społeczne, m.in.
zwiększa ryzyko szkodliwego używania alkoholu oraz wzmaga częstotliwość jego
spożywania, utrwalając niezdrowe nawyki i ułatwiając wpadnięcie w chorobę alkoholową. Jednocześnie wzorce konsumpcji alkoholu w Polsce pokazują, że liberalne przepisy dotyczące reklamy piwa powodują relatywny wzrost udziału tego
trunku w koszyku spożywanych alkoholi. Można przez to implikować, iż dopuszczenie reklamy piwa bezpośrednio wpływa na wielkość jego spożycia.

183. D. Doliński, J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2009.
184. Wojciech  Wawrzak, Zakaz reklamy alkoholu w prawie polskim; https://prakreacja.pl/zakaz-reklamy-alkoholu/.
185. Ostatnia merytoryczna zmiana artykułu nastąpiła 14 września 2001 r.
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5.

Szacunkowy rozkład
odpowiedzialności
na poszczególne rodzaje
napojów alkoholowych

Szkodliwe spożywanie napojów alkoholowych jest jednym z największych problemów społecznych. W celu zbadania rozkładu odpowiedzialności na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych wykonano szacunkową estymację. Zawarte we wcześniejszych rozdziałach wyniki badań, dane statystyczne oraz szacunki
odnoszące się do wybranych problemów społecznych i gospodarczych są doskonałym punktem odniesienia, pokazującym skalę problemu, jakim jest szkodliwe
spożywanie alkoholu. Wykorzystując dane zawarte w raportach GUS oraz bazując na cenach detalicznych wybranych napojów alkoholowych, wykonano analizę
szkodliwego spożycia alkoholu według gatunku. Pierwszym etapem badania było
oszacowanie ceny za 10 g etanolu w wybranych grupach alkoholi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wina owocowe
Wina gronowe
Miody pitne
Tanie piwa
Piwa (bez tanich)
Wódki
Wódki (bez tanich)
Napoje spirytusowe niskooprocentowane

Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela. Warto zauważyć, że najtaniej
10 g etanolu otrzymuje się, kupując wina owocowe (0,50 zł/10 g), następnie
tanie piwa (0,59 zł/10 g) oraz tanie wódki (0,89 zł/10 g). Natomiast na przeciwnym biegunie są wina gronowe (2,13 zł/10 g czystego etanolu), miody pitne (1,85 zł/10 g czystego etanolu) oraz napoje spirytusowe niskoprocentowe
(1,55 zł/10 g czystego etanolu).
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Szacunkowa wartość 10 g etanolu
w poszczególnych kategoriach napojów alkoholowych
2,50
2,00
złotych za 10g
czystego
etanolu

1,50

2,13

1,00

1,85
1,05

0,50

0,59

0,50
0

cena

(uśrednione ceny
detaliczne wybranych produktów)

wino

miody

piwo

owocowe190

gronowe191

4,52 zł

19,5 zł 22,22 zł 1,77 zł

pitne192

0,89

tanie*

1,22

1,55

wódki

bez tanich193

tanie194

bez tanich

napoje spiryt.
niskoproc.195

2,75 zł 17,47 zł 24,50 zł 11,15 zł

pojemność
opakowania
(litry)

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

zaw.
alkoholu

12%

12%

16%

6,0

5,2

39%

40%

18%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS, Ceny detaliczne wybranych produktów

190. Dane GUS.
191. Dane GUS.
192. Dane GUS.
193. Dane GUS.
194. Dane GUS.
195. Dane GUS.
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Szacunkowa wielkość sprzedaży [w litrach]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS

Kolejnym etapem analizy było oszacowanie wielkości sprzedaży wyżej wymienionych grup alkoholi oraz wyliczenie zawartości stuprocentowego alkoholu
w litrach. Do estymacji tych wartości wykorzystano dane GUS oraz wykonano
szacunki. Rysunek przedstawia uzyskane wyniki.
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Szacunkowa wielkość sprzedaży 100% alkoholu [w litrach]
150 000 000

142 868 893

%

140 000 000
130 000 000

sprzedaż
czystego alkoholu
w litrach

120 000 000
110 000 000
100 000 000
90 000 000

82 998 000

80 000 000

65 000 000

70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000

14 000 000

19 555 556

16 164 000

10 926 259

10 000 000
0

135 768

wino
owocowe

miody
gronowe

pitne

90

piwo
tanie

bez tanich

wódki
tanie

bez tanich

napoje spiryt.
niskoproc.

CZY POLS k Ę STA Ć NA OKTO BERF EST ? raport

Ostatnim etapem była estymacja rozkładu odpowiedzialności na poszczególne
rodzaje napojów alkoholowych, które są spożywane w sposób szkodliwy. Do obliczeń użyto danych dotyczących całkowitego spożycia napojów alkoholowych w
Polsce w 2016 r., które wyniosło 356 mln litrów stuprocentowego alkoholu oraz
wartość procentową 46,1% dotyczącą spożywania alkoholu w nadmiarze, którą
przyjęto z danych PARPA i uzyskano wynik – 164 116 000 litrów stuprocentowego etanolu.
Posiadając dane wsadowe oraz wykorzystując wyniki uzyskane w poprzednich
krokach analizy, oszacowano:
1. szacunkowy udział szkodliwego spożywania napojów alkoholowych w stosunku do wybranych grup alkoholi;
2. szacunkowy rozkład odpowiedzialności na poszczególne napoje alkoholowe,
które są pite w sposób szkodliwy.
Wyniki przedstawione są na poniższych wykresach:

Szacunkowy udział szkodliwego spożywania alkoholu
w stosunku do wybranych grup alkoholi
50%

szkodliwe
spożycie

WÓDKA

71%

WINO

szkodliwe
spożycie

49%

szkodliwe
spożycie
0

50mln

PIWO
100mln

150mln

200mln
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Szacunkowy rozkład odpowiedzialności na poszczególne napoje alkoholowe
pite w sposób szkodliwy
wódka 30%

wino 22%

Rozkład
odpowiedzialności
za szkodliwe
spożycie napojów
alkoholowych

piwo 48%

Źródło: opracowanie własne

Powyższe wyniki potwierdzają, że każdy gatunek alkoholu może być konsumowany w sposób szkodliwy. Przy czym najpopularniejszy napój alkoholowy,
a więc piwo, odpowiada szacunkowo za 63% szkodliwego spożycia etanolu
w Polsce, napoje spirytusowe za 26%, natomiast wino za 11%. Analiza ta jest
oparta o założenie, że w pierwszej kolejności spożywane w sposób szkodliwy
są napoje o największej dostępności ekonomicznej, ku czemu przesłanki wymieniono w poprzednich rozdziałach. Takimi napojami są przede wszystkim
wciąż obecne na rynku, aczkolwiek coraz mniej popularne, tanie wina owocowe, tzw. „jabole”, o przeciętnej cenie zaledwie 50 groszy za 10 g czystego
alkoholu etylowego. Drugim najtańszym dla konsumenta napojem, w przeliczeniu na jednostkę alkoholu, jest tanie piwo. W  tej grupie zostały zaklasyfikowane kolejno piwa, począwszy od najtańszych, aż do uzyskania koszyka piw o średniej cenie etanolu poniżej 60 groszy za 10 g. Do kategorii tanich
piw zaliczają się niemal wszystkie piwa mocne (segment ten stanowi łącznie
14,3% rynku piwa, tj. 545 mln litrów obj., czyli ok. 41 mln litrów stuprocentowego alkoholu), ale też budżetowe piwa dostępne pod markami własnymi
w największych sieciach handlowych (np. Argus, Fasberg, Keniger, Kustosz,
Sarmackie, Tesco, VIP) oraz najtańsze marki największych koncernów piwowarskich na polskim rynku (m.in. Harnaś, Tatra, Wojak).
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Na bazie własnych szacunków określono, że piwa
o koszcie nabycia jednostki 10 g etanolu poniżej 60
groszy odpowiadają ilościowo za 31% alkoholu spożywanego w postaci piwa w Polsce, tj. 65 mln litrów stuprocentowego alkoholu. Walory smakowe tych trunków mogą wskazywać, że gros z tych napojów konsumowana jest w sposób służący do upicia się. Trzecią
w kolejności kategorią najbardziej dostępnych ekonomicznie alkoholi są tanie wódki. W  tej grupie zostały
zaklasyfikowane kolejno wódki, począwszy od najtańszych, aż do uzyskania koszyka o średniej cenie etanolu
poniżej 90 groszy za 10 g. Jest to próg zauważalnie dla
konsumenta niższy niż przeciętnie pozostałe piwa (z
wyłączeniem piw tanich średni koszt nabycia jednostki 10 g etanolu w postaci piwa wynosi 1,07 zł). Na bazie własnych szacunków oraz danych nt. segmentu tzw.
wódek ekonomicznych, napoje spirytusowe, w których
czysty alkohol można kupić w przeliczeniu za mniej niż
90 groszy za 10 g, stanowią 11,6% rynku wódek (pod
względem objętości stuprocentowego alkoholu). Przyjęto założenie, że segment ten w całości odpowiada
za szkodliwe spożywanie alkoholu, podobnie jak tanie
piwa. Ponadto z uwagi na fakt, że w segmencie „napoje niskoprocentowe” znajdują się zarówno tzw. breezery czy gotowe koktajle, których dostępność ekonomiczna jest niska, ale też wina alkoholizowane, imitujące napoje spirytusowe, takie jak np. Barmańska, o wysokiej dostępności ekonomicznej czystego alkoholu,
przyjęto założenie, iż połowa alkoholi z tego segmentu
odpowiada za spożycie w sposób szkodliwy. Pozostałą
część alkoholu spożywanego szkodliwie przypisano poszczególnym gatunkom alkoholi w sposób proporcjonalny do wielkości ich spożycia w populacji.

Zgodnie z przedstawioną metodologią aż 71% napojów klasyfikowanych jako wyroby winiarskie spożywanych jest w sposób szkodliwy. Wynika to jednak z faktu,
że niemal połowę konsumowanych win stanowią tanie
wina owocowe. Wina gronowe pite są w sposób szkodliwy jedynie w 30% (zatem rzadziej niż piwo czy wódka), przy czym badania wskazują, że częściej przez kobiety niż mężczyzn. Jednocześnie 49% piw, czyli niemal 103 mln litrów czystego etanolu, spożywane jest
w sposób szkodliwy. Taki wynik jest rezultatem wysokiej dostępności ekonomicznej piwa, w którym czysty
alkohol można nabyć po cenie niższej niż w napojach
spirytusowych czy winach gronowych. Spośród napojów spirytusowych 35% spożywane jest w sposób szkodliwy.
Ponadto badania częstotliwości spożycia wskazują,
że ponad połowa regularnie pijących osób sięga wyłącznie po piwo – 55%, 12% pije tylko wino, 11%
– piwo i wódkę, 8% – piwo i wino, 6% – tylko wódkę,
2% – wino w połączeniu z wódką, a 4% łączy wszystkie
rodzaje alkoholu przy jednorazowym spożyciu (w pozostałych przypadkach brak danych).
Wyniki badania potwierdzają, że piwo z powodzeniem wypiera wino i napoje spirytusowe nie tylko
pod względem całkowitego spożycia alkoholu, ale
również objętości alkoholu wypijanego w sposób
szkodliwy.
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Średnie tygodniowe spożycie alkoholu [liczba porcji] według rodzajów i standardowych porcji na 1 osobę pijącą alkohol w tygodniu
Liczba dni picia alkoholu w tygodniu

250 ml piwa

100 ml wina

30 ml wódki

1

2,1

0,5

0,8

2
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1,1

1,6

3

7,6

1,7

2,6

4
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2,0

3,7

5

13,3

3,0

5,0

6
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1,8

3,9

7

19,6

2,1

6,1

Źródło: GUS

Nadużywanie alkoholu wg gatunku
Warto w tym miejscu przytoczyć także dane z badań
GUS196 o częstotliwości i ilości spożywania trzech najbardziej popularnych rodzajów napojów alkoholowych.
Analizując tabelę, zauważamy, że piwo jest najczęściej
spożywanym napojem alkoholowym, licząc na 1 osobę
pijącą alkohol w przeciągu tygodnia. Następne w kolejności są wódka i wino. Osoby spożywające piwo 7 razy
w tygodniu wypijają średnio 19,6 standardowych porcji piwa, 6,1 porcji wódki oraz 2,1 porcji wina. Znakomitą większość alkoholu (ok. 78% etanolu) spożywają osoby, które piją co najmniej 4 dni w tygodniu. Rozkład tygodniowego spożycia w tej grupie kształtuje się
w następujący sposób. Na piwo przypada 68,5% etanolu, na wódkę – 21,3% etanolu, na wino – 10,2%.
W  celu przedstawienia szerszej perspektywy została
przygotowana pogłębiona analiza statystyczna, której
celem jest oszacowanie liczby osób pijących nadmier-

nie (tj. powyżej 40 g etanolu dziennie), w rozbiciu na
poszczególne rodzaje spożywanego trunku.
Na podstawie informacji o średniej, odchyleniu standardowym oraz 75. percentylu rozkładu osób pijących alkohol stwierdzono pozytywną skośność i gruby prawy ogon
rozkładu. Na podstawie modelu zbudowanego z danych
badania udało się stwierdzić, że rozkład ten może być rozkładem gamma o następujących parametrach gęstości:
0,0971496; 0,040479 dla wódki; 0,175; 0,1296 dla wina;
0,6260112, 0,086946 dla piwa.
Dla rozkładów o ww. parametrach dokonano estymacji
odsetka osób przekraczających konsumpcję średnio 40 g
etanolu dziennie w ujęciu tygodniowym – poprzez wygenerowanie 10 wektorów liczących 10 tys. obserwacji – dla
każdego z trzech rodzajów alkoholu. W ten sposób określono następujące odsetki pijących nadmiernie: 1,94%
dla wódki (575 tys. osób), 0,17% dla wina (50 tys. osób)
oraz 3,92% dla piwa(1 mln 162 tys. osób), co daje 1 mln
787 tys. osób nadmiernie spożywających alkohol.

196. GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/
zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html [dostęp: 14.06.2018 r.].
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Z uwagi na brak danych jednostkowych niemożliwe jest
stworzenie rozkładów łącznych, przez co zaprezentowane odsetki nie uwzględniają możliwości łączenia różnych
rodzajów alkoholu oraz napojów alkoholowych innych
niż 3 dominujące na rynku kategorie. W  związku z tym
faktyczne odsetki regularnie pijących nadmiernie (przeciętnie powyżej 40 g etanolu dziennie w ujęciu tygodniowym) mogą być wyższe z powodu mieszania różnych rodzajów napojów alkoholowych.

Zestawiając otrzymane wyniki z danymi PARPA, przedstawiającymi procent osób, które regularnie nadużywają alkoholu (7,3%), widzimy, że 3,9% osób nadużywających wyłącznie piwa stanowi aż 53% tej grupy. Tylko wódki nadużywa 27% tej grupy, a wina 2,3%. W pozostałych
17,7% znajdują się osoby, które mieszają różne napoje alkoholowe oraz piją rodzaje inne niż najbardziej popularne 3 kategorie. W tej grupie znajdują się m.in. konsumenci tanich, alkoholizowanych win owocowych.

Wyniki analizy pokazują, że wśród osób pijących alkohol
najliczniejszą grupą przekraczających dzienną bezpieczną dawkę etanolu – przeciętnie w ujęciu tygodniowym
– są osoby spożywające piwo (3,92% osób w wieku 15 lat
i więcej). Wyraźnie mniej jest osób spożywających wódkę
(1,94%). Natomiast wśród spożywających wino odsetek
osób przekraczających 40 g etanolu w ujęciu tygodniowym jest bardzo niski (0,17%).

Wyniki otrzymane z powyższego modelu, dotyczące
wzorca nadużywania alkoholu, są zbliżone do ogólnej
struktury spożycia napojów alkoholowych opracowanej
przez PARPA. Zarówno w ogólnym spożyciu, jak i w nadużywaniu dominujący udział ma piwo.

Podsumowanie
Spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy rodzi wiele problemów społecznych, dlatego obowiązkiem państwa – w trosce o zdrowie, życie i dobrobyt obywateli – jest
ograniczenie jego szkodliwego spożycia. Dotychczas przyjęty model zwalczania negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem alkoholu wywodzi się jeszcze z czasów PRL, kiedy starano się nie tyle ograniczyć jego konsumpcję w ogóle, co zmienić strukturę spożycia z alkoholi wysokoprocentowych na niskoprocentowe. Kwintesencją tej polityki była ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r., w znowelizowanej formie obowiązująca po dziś dzień. Niektóre z jej założeń, takie jak zmiana struktury spożywania alkoholu czy „inicjowanie
i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych [alkoholowych] napojów”, od początku były błędne tudzież realizowane w sposób niewłaściwy, rozpatrując nadrzędny cel, czyli „życie obywateli w trzeźwości jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu”.
Konsekwencją takiej polityki jest zaiste znacząca zmiana struktury spożycia alkoholi, tj. wzrost spożycia piwa z 30 do ok. 100 litrów per capita rocznie przy spadku
spożycia napojów spirytusowych. Jednak trudno mówić o znaczących sukcesach
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w zakresie trzeźwości obywateli. Nie udało się ograniczyć spożycia alkoholu. Pod
tym względem Polska przesunęła się do czołówki krajów UE. Liberalizacja przepisów, w tym przyzwolenie w 2001 r. na reklamowanie piwa, nie tylko spowodowała zmiany struktury rynku w postaci przekierowania konsumpcji z wódki na piwo,
lecz także przyczyniła się do ogólnego wzrostu spożycia alkoholi. Na skutek liberalnego podejścia do alkoholi niskoprocentowych utrwalono w społeczeństwie niebezpieczne postawy i stereotypy („piwo to nie alkohol”) skutkujące wysokim spożyciem piwa wśród osób niepełnoletnich i młodych, a także ignorowaniem przez
wiele osób rozwoju uzależnienia od alkoholu, zaczynającego się często od 1–2
piw dziennie, a prowadzącego do choroby alkoholowej. Niniejszy raport dowodzi,
że alkohol jest szkodliwy pod każdą postacią w zbliżonym stopniu, a polityka mająca na celu uprzywilejowanie napojów o niższej jego zawartości, np. poprzez zróżnicowanie przepisów dotyczących możliwości reklamy poszczególnych rodzajów
alkoholu, jest nieuzasadniona z punktu widzenia ich szkodliwości.
Odpowiedzialność za koszty społeczne spowodowane nadmiernym spożywaniem
napojów alkoholowych spoczywa w największym stopniu na alkoholach najtańszych (a nie „najmocniejszych”), o największej dostępności ekonomicznej, do których zaliczają się kolejno wina owocowe, tanie piwa (w tym mocne piwa) oraz tanie napoje spirytusowe. Z uwagi na fakt, iż piwo jest najpopularniejszym napojem
alkoholowym, a marki piwa z dolnej półki z powodzeniem wypierają powszechne kilkanaście lat temu wina owocowe, aż 63% strat społecznych, wynikających
ze szkodliwego spożywania alkoholu, przypisać można browarom, podczas gdy
26% warzelniom, a jedynie 11% winiarniom197. Jednak w przypadku określonych
grup społecznych, np. młodzieży, kierowców czy kobiet w ciąży, alkohole niskoprocentowe, takie jak piwo oraz wino, paradoksalnie mogą prowadzić do większych szkód i strat społecznych niż napoje wysokoprocentowe. Związane jest to
przede wszystkim z innym wizerunkiem i odbiorem społecznym piwa oraz złudnym przekonaniem o jego mniejszej szkodliwości. Należy zatem założyć, że zwiększenie spożywania napojów alkoholowych o niższej zawartości etanolu może prowadzić do zwiększenia spożycia alkoholu ogółem, co z kolei może przełożyć się na
wzrost problemów społecznych i kosztów nimi spowodowanych.
Podsumowując, skuteczna polityka profilaktyczna państwa, przeciwdziałająca negatywnym skutkom spożywania alkoholu w społeczeństwie, powinna traktować
możliwie restrykcyjnie etanol pod każdą postacią.

197.  Na podstawie szacunków wykonanych w rozdziale 5.
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