
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 16: PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I KONSUMPCJI ALKOHOLU, PAPIEROSÓW  
I NARKOTYKÓW.  
 
 
Zagadnienia: 
 

1. Regulacje dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu. 
2. Przepisy dotyczące palenia wyrobów tytoniowych i handlu 

nimi. 
3. Normy prawne dotyczące problemu narkomanii. 
 
 
 
 

1. Regulacje dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu. 
 
1) przepisy w Polsce dozwalają na sprzedaż napojów alkoholowych i papierosów, jednak wprowadzają 

ograniczenia dotyczące handlu, udostępniania i reklamy tych produktów; (ustawa o wychowaniu  
w trzeźwości z dnia 26 października 1982 r.- Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230); 

2) napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy 
pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % alkoholu; 

3) konsumpcja alkoholu wśród młodzieży: 

 57,6 % uczniów gimnazjum przyznało się do spożywania alkoholu, 

 ponad 80 % uczniów II klasy szkoły ponadgimnazjalnej przyznało się do spożywania alkoholu, 

 najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, najrzadziej wino. 
4) konsekwencje spożywania alkoholu: 

 pogarszające się wyniki w nauce, 

 konflikty z rodzicami, 

 udział w bójce i pobiciu, 

 sprawcy gwałtów i zabójstw, 

 ilość alkoholu we krwi 0,2 – 0,5 promila stan po spożyciu alkoholu(to wykroczenie), 

 powyżej 0,5 promila stan nietrzeźwości(to przestępstwo), 
5) regulacja prawna: 

 zakaz sprzedaży napojów alkoholowych młodzieży do lat 18, 

 zakaz spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach oraz w punktach 
sprzedaży, 

 ograniczenie reklamy napojów alkoholowych w radiu, TV i kinie, między 20:00 a 6:00, 

 nie wolno kierować reklamy do młodzieży, 

 zaostrzenie odpowiedzialności karnej dla sprawców przestępstwa będących pod wpływem 
alkoholu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Przepisy dotyczące palenia wyrobów tytoniowych i handlu nimi. 
 
ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 
listopada 1995 r.; (Dz.U. z 2017 r. poz. 957) 
 

1) szkodliwy wpływ palenia tytoniu na zdrowie: 

 choroby nowotworowe układu oddechowego (płuc, oskrzeli, krtani, tchawicy), 

 układu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki), 

 schorzenia układu krwionośnego, 
2) regulacja prawna: 

a) zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18, 
b) nakaz umieszczania w punktach sprzedaży napisu: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom 

do lat 18”, 
c) zakaz sprzedaży papierosów w automatach i w opakowaniach mieszczących mniej niż 20 sztuk, 
d) na opakowaniu należy umieścić informację o szkodliwości palenia, 
e) zakaz reklamowania wyrobów tytoniowych w TV, radiu, kinie, prasie dziecięcej i młodzieżowej, 

zakładach opieki zdrowotnej, placówkach kulturalno-oświatowych, szkołach wyższych i obiektach 
sportowych, 

f) zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (art. 5):  
 w zakładach pracy,  
 placówkach oświatowo-wychowawczych,  
 jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 
 uczelniach,  
 zoz,  
 kinach, teatrach,  
 obiektach sportowych,  
 miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, 
 w środkach transportu publicznego, na przystankach komunikacji miejskiej oraz  
 w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego, 
 w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,  
 hotelach,  
 obiektach obsługi podróżnych,  
 na terenie uczelni,  
 w pomieszczeniach zakładów pracy można urządzić palarnię zaopatrzoną w system wentylacji 

lub urządzenie filtracyjne, 
g) za złamanie zakazu grozi kara grzywny do 500 zł. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Normy prawne dotyczące problemu narkomanii.  
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 783) 
 
Art. 2. 1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 
gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 1) działalność wychowawczą, 
edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną (...). 
 

 
 regulacja prawna: 

 posiadanie, wytwarzanie i obrót, bez wymaganego uprawnienia, jest karalne, a posiadane 
substancje podlegają konfiskacie, 

 część środków psychoaktywnych może być wykorzystywana wyłącznie do celów badawczych lub              
w lecznictwie zwierząt, 

 ograniczenia dotyczące uprawy roślin, tj. maku i konopi włóknistych, 

 handel narkotykami jest zagrożony karą grzywny oraz pozbawienia wolności do lat 12. 

 kara pieniężna od 20 tyś. do 1 mln zł. – kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium RP …. 

 kto udziela, ułatwia lub nakłania do użycia środków odurzających lub psychotropowych inną osobę 
podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności, a jeżeli tą osobą jest nieletni – do 8 lat. 

 leczenie uzależnienia jest dobrowolne, a w przypadku osób nieletnich poprzez wniosek                                   
o skierowanie na przymusowe leczenie i rehabilitację. 

 dopalacze(ang. drugs) - (środki odurzające) - potoczna nazwa różnego 
rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie 
znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o 
przeciwdziałaniu narkomanii. 

 zakaz handlu tymi środkami,  

 omamy wzrokowe, 

 agresja, przemoc. 

 mają postać kadzidełek, suszu, tabletek, proszków w torebkach, 
znaczków do lizania czy mieszanek aromatycznych. Główny składnik to 
benzylopiperazyna powoduje uzależnienie, przyspieszenie tętna, odwodnienie organizmu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


