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10 gmin, które najskuteczniej walczą ze sprzedażą alkoholu niepełnoletnim 

Wybrano 10 gmin najbardziej zaangażowanych w walkę ze sprzedażą alkoholu osobom 

niepełnoletnim. Samorządy zostały wyróżnione na podstawie sprawozdań z działań edukacyjnych, 

zrealizowanych na swoim terenie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie”.  

Kampania, organizowana od 2009 roku przez Związek  Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego i 

Komendę Główną Policji, od lipca zaktywizowała wokół problemu wczesnej inicjacji alkoholowej 

blisko 500 gmin z całej Polski. 

Odpowiedzialna Gmina 2012 

Integralną częścią kampanii „Pozory mylą, dowód nie” jest konkurs Odpowiedzialna Gmina 2012, w 

ramach którego wybranych zostało 10 gmin najbardziej zaangażowanych w działania profilaktyczne, 

wymierzone w ograniczenie dostępu do alkoholu osobom niepełnoletnim. Komisja Konkursowa 

złożona z przedstawicieli organizatorów kampanii, a także Ministerstwa Sprawiedliwości i 

Ministerstwa Gospodarki jako instytucji, które objęły kampanię patronatem honorowym, wyróżniła 

10 gmin: Baranów, Chorzów, Częstochowę, Nową Wieś Wielką, Odolanów, Praszkę, Skawinę, 

Wieliczki, Wieluń i Żmigród. Zostały one wybrane na podstawie udokumentowanych sprawozdań z 

działalności edukacyjnej podjętej w ramach kampanii w okresie od lipca do listopada 2012 roku. 

Jakie działania prowadzono? 

Głównym zadaniem gmin biorących udział w kampanii była dystrybucja materiałów informacyjno – 

edukacyjnych do punktów sprzedaży alkoholu i do szkół. Znaczna część zgłoszonych samorządów 

poza rozdysponowaniem materiałów na szeroka skalę, podjęła się realizacji działań dodatkowych 

według autorskich pomysłów. Spotkania dla rodziców ze specjalistami poświęcone problemowi 

wczesnej inicjacji alkoholowej młodych ludzi, kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem 

sprawdzania dowodów osobistych, organizacja zajęć kulturalnych i sportowych  dla młodzieży,  to 

tylko niektóre spośród wielu inicjatyw własnych samorządów. To właśnie działania dodatkowe, 

stanowiące dowód niezwykłej kreatywności i otwartości gmin na polu profilaktyki alkoholowej, były 

najbardziej premiowane przez organizatorów kampanii.  

Gala wręczenia nagród 

Formą wynagrodzenia gmin za ogromne zaangażowanie i rzetelność, z jaką realizowały działania 

profilaktyczne w ramach kampanii, będą symboliczne nagrody, wręczone podczas uroczystej gali w 

styczniu w Warszawie. Poza przekazaniem Laureatom statuetek Odpowiedzialna Gmina 2012 i 

dyplomów, gala stwarza okazję spotkania się i nawiązania kontaktu przez ludzi oddanych tematyce 

społecznej, co stanowi doskonałe pole do podjęcia w przyszłości efektywnej współpracy i kontynuacji 

dobrych praktyk na tym polu.   

 



 

 

Dodatkowe informacje: 

Marta Czerwińska 

Biuro prasowe kampanii 

tel.: (0-22) 40 66 100, wew. 29 

GSM: 662092500 

e-mail: czerwinska@mcconsultants.pl 

 

 

 


