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W posiedzeniu, którego przedmiotem były: dostępność ekonomiczna napojów alko-

holowych – polityka cenowa i akcyzowa rządu oraz podatek akcyzowy jako źródło finanso-

wania profilaktyki i lecznictwa uzależnień, a także zmiana systemu naliczania podatku w

zależności od zawartości alkoholu w piwie; brak definicji piwa oraz brak informacji o skła-

dzie alkoholu na etykietach napojów alkoholowych – praktyka i oczekiwania, jak również

dodatkowe źródła finansowania profilaktyki i lecznictwa uzależnień – uzależnienia beha-

wioralne; partycypacja samorządów w leczeniu uzależnień - praktyka i oczekiwania wzięli

udział: poseł  Małgorzata  Zwiercan (WiS)  –  przewodnicząca  Zespołu,  poseł Krystyna

Wróblewska (PiS) – wiceprzewodnicząca Zespołu, poseł Marek Jakubiak (Kukiz’15), po-

seł Stefan Romecki (Kukiz’15), poseł Jacek Kurzępa (PiS) , wiceminister Zbigniew Król

– podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,  Dariusz Poznański – zastępca dyrektora

Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Krzysztof Brzózka – dyrektor

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Tomasz Białas – dyrektor

Departamentu  Nadzoru  nas  Środkami  Zastępczymi  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego,

Aleksandra Lusawa – dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i  Analiz

Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  Danuta Muszyńska – kierownik działu zajmującego

się obsługą Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,  Bożena Bajerowska –

starszy  specjalista  Działu  Funduszu  Rozwiązywania  Problemów Hazardowych,  Monika

Jurkowska – dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów, Da-

nuta Gut – dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego –

Browary Polskie, Leszek Wiwała – prezes zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł

Spirytusowy, Agnieszka Litwa-Janowska – przewodnicząca Rady Superwizorów Psycho-

terapii Uzależnień,  Jacek Kasprzak – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależ-

nień  i  Współuzależnienia  w Czarnym Borze,  Lech Grodzki -  dyrektor  Wojewódzkiego



Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,  Małgorzata Maliszewska –

przedstawicielka Polskiej Izby Handlu,  Maciej Ptaszyński – dyrektor generalny Polskiej

Izby Handlu, Bogdan Urban – przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń

Abstynenckich, Andrzej Rosiński –  przedstawiciel Fundacji Biuro Służby Krajowej Ano-

nimowych  Alkoholików  w Polsce,  Paweł  Krysztofiak -  przedstawiciel  Fundacji  Biuro

Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce,  Janusz Zimak – prezes Fundacji

na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON  Tomasz Kowalewicz – członek zarządu

Fundacji  PRAESTERNO,  Bożena Bereda –  przedstawicielka Fundacji  Karan,  Marlena

Jaśki-Tupik – asystentka przewodniczącej Zespołu.

W pierwszej części posiedzenia temat: dodatkowe źródła finansowania profilaktyki i 

lecznictwa uzależnień – uzależnienia behawioralne; partycypacja samorządów w leczeniu 

uzależnień - praktyka i oczekiwania omówił Zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Pu-

blicznego Ministerstwa Zdrowia Pan Dariusz Poznański.

W kolejnej części w sprawie dostępności ekonomicznej napojów alkoholowych – po-

lityka cenowa i akcyzowa rządu, podatku akcyzowego jako źródła finansowania profilaktyki

i lecznictwa uzależnień oraz zmiany systemu naliczania podatku w zależności od zawartości

alkoholu w piwie; brak definicji piwa oraz brak informacji o składzie alkoholu na etykietach

napojów alkoholowych – praktyka i oczekiwania stanowisko Departamentu Podatku Akcy-

zowego w Ministerstwie Finansów przedstawiła Pani dyrektor Monika Jurkowska. 

Następnie w kwestii zmiany systemu naliczania podatku w zależności od zawartości 

alkoholu w piwie; brak definicji piwa oraz brak informacji o składzie alkoholu na etykie-

tach napojów alkoholowych – praktyka i oczekiwania stanowisko zajęli dyrektor Biura Za-

rządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie Pani Danuta 

Gut oraz prezes zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Pan Leszek 

Wiwała. 

Do przedstawionych opinii w toku dyskusji odnieśli się: Krzysztof Brzózka, Jacek 

Kasprzak, Marek Jakubiak, Małgorzata Zwiercan, Andrzej Rosiński, Maciej Ptaszyński, 

Bogdan Urban, Agnieszka Litwa-Janowska oraz Krystyna Wróblewska. 



W następstwie przedstawionych informacji i opinii, a także dyskusji podczas posiedzenia 

Zespołu wydaje się zasadne:

• przeanalizowanie podniesienia podatku akcyzowego nie tylko na wódkę, ale również 

na piwo pamiętając, że zbyt wysokie opodatkowanie napojów alkoholowych może 

przyczynić się do powstania tzw. „szarej strefy” oraz o tym, że zmiana opodatkowa-

nia piwa wiąże się ze szczegółową oceną kwestii prawnych, gospodarczych, organi-

zacyjnych oraz budżetowych;

• rozważenie wprowadzenia minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu oraz 

zwiększenie ceny jednostkowej;

• nasilenie działań profilaktycznych zwiększających świadomość społeczną poprzez  

uwypuklanie negatywnych skutków spożywania alkoholu przez kierowców oraz 

przedstawiając szkodliwość picia przez kobiety w ciąży i młodzież;

• egzekwowanie przepisów dotyczących ograniczeń przy zakupie alkoholu a także 

zwiększenie efektywności działań zmierzących do likwidacji nielegalnych punktów 

sprzedaży alkoholu;

• wprowadzenie zapisów legislacyjnych gwarantujących określony procent środków z 

tzw. „korkowego” na leczenie uzależnień oraz zwiększenie kontroli nad prawidło-

wym wydatkowaniem tych środków;

• wprowadzenie mechanizmów gwarantujących wykorzystywanie określonego procen-

ta środków z tzw. „korkowego”  na realizację programów profilaktycznych rekomen-

dowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


