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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z problemem, który jest czêsto poruszany podczas rozmów z dyrektorami szkó³, doty-

cz¹cym organizowania imprez zewnêtrznych w placówkach oœwiatowych, chcia³abym odnieœæ siê do za-
pisów ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70 poz. 473, ze zm.)

Prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych to bar-
dzo wa¿ne zadanie, wype³niane miêdzy innymi przez samorz¹d gminny. Wa¿ne jest odpowiednie uk-
szta³towanie dzia³añ podejmowanych w tym zakresie, w szczególnoœci odnoœnie do ludzi m³odych,
u których zagro¿enie alkoholizmem mo¿e byæ przyczyn¹ licznych patologii ju¿ od najm³odszych lat.
Dzia³ania powinny wiêc byæ podejmowane odpowiedzialnie i pomyœlane kompleksowo.

Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zabrania sprzeda¿y, podawa-
nia i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie szkó³ oraz innych zak³adów i placówek
oœwiatowo-wychowawczych, opiekuñczych i domów studenckich. Jest to przepis bezwzglêdnie obo-
wi¹zuj¹cy, który w sezonie karnawa³owym jest niestety przepisem martwym, gdy¿ znakomita wiêkszoœæ
szkó³ wynajmuje sale lub aule na zabawê karnawa³ow¹, i nie jest tajemnic¹, ¿e doroœli uczestnicy tych
zabaw pij¹ tam alkohol. Takie zabawy czy bale organizuj¹ rady rodziców po to, aby pozyskaæ jakieœ do-
datkowe fundusze na lepsze funkcjonowanie placówek oœwiatowych. Niestety z powodu przepisów tej
ustawy taka zabawa ³¹czy siê z ³amaniem prawa.

Czy w zwi¹zku z tym nie warto by³oby zmieniæ ten przepis w wymienionej ustawie tak, ¿eby po zmia-
nie dawa³ jednostce prowadz¹cej dan¹ placówkê prawo do wydania zgody na jednorazowe zorganizowa-
nie imprezy z mo¿liwoœci¹ wniesienia alkoholu. By³aby to nie tylko korzyœæ dla organizatorów, którzy
nie musieliby ³amaæ prawa, ale tak¿e dla placówek oœwiatowych, które po uzyskaniu pozwolenia od or-
ganu prowadz¹cego mog³yby wynajmowaæ swoje sale na imprezy zewnêtrzne z mo¿liwoœci¹ wniesienia
alkoholu.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




