
 

 

         Warszawa, 18.12.2012 r. 

 

IV edycja kampanii „Pozory mylą, dowód nie” zakończona sukcesem! 

Zakończyły się działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Akcja, 

ukierunkowana na ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, trwała od lipca do 

połowy grudnia. Działania edukacyjne objęły blisko 500 samorządów w całej Polsce, co stanowi 

podwojenie wyniku z ubiegłorocznej edycji programu.  

Dwa słowa o kampanii 

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

Komendę Główną Policji. W tym roku uzyskała honorowy patronat Ministerstwa Sprawiedliwości i 

Ministerstwa Gospodarki. Do jej IV edycji włączyło się 468 gmin i organizacji lokalnych, co stanowi 

prawie 1/5 wszystkich gmin w Polsce. Wszystkim zgłoszonym jednostkom przekazano bezpłatne 

materiały informacyjno - edukacyjne, adresowane do rodziców, nauczycieli i sprzedawców alkoholu, 

jako do grup, od których w największym stopniu zależy, czy alkohol trafi w ręce osoby 

niepełnoletniej. Materiały stanowiły wsparcie merytoryczne w podejmowanych przez gminę 

działaniach profilaktycznych, których ważnych elementem były inicjatywy własne zgłoszonych 

jednostek. 

Ogromne dotarcie z edukacją 

Wszystkie zgłoszone gminy zrealizowały główny cel kampanii, jakim była dystrybucja zamówionych 

materiałów do miejsc sprzedaży alkoholu i do szkół. Organizatorzy kampanii przekazali gminom taką 

ilość materiałów, która pozwoliła na dotarcie do blisko 30 tysięcy punktów sprzedaży alkoholu i 260 

tysięcy rodziców. Pakiet edukacyjny zawierał także konspekt dla nauczycieli przygotowany na 

potrzeby spotkań z rodzicami,  który został przekazany w ilości ponad 15 tysięcy egzemplarzy. 

Już wkrótce kolejna edycja 

Dystrybucja materiałów na tak szeroką skalę, a także fantastyczne działania dodatkowe 

podejmowane przez samorządy, pomagają skutecznie w kształtowaniu świadomości społeczności 

lokalnych w całej Polsce – mówi Danuta Gut, dyrektor biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. 

Walczymy od lat o to, by ograniczyć dostęp do alkoholu osobom do tego nieuprawnionym, takim jak 

młodzież poniżej 18 roku życia i jestem przekonana, że bez wsparcia samorządów nie bylibyśmy dzisiaj 

w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym gminom i zapraszamy do 

kolejnej edycji kampanii w 2013 roku. Pamiętajmy, że razem możemy znacząco zmniejszać problemy! 

Dodatkowe informacje: 
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