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Celem broszury jest pomoc sprzedawcom w odpowiedzialnej 

sprzedaży alkoholu. Sprzedaż alkoholu pociąga za sobą 

konsekwencje prawne. Dlatego musisz znać swoje prawa i 

obowiązki oraz podejmować świadome decyzje przy obsłudze 

klienta chcącego zakupić napój alkoholowy.

NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ POZOROM!



Weryfikacja wieku
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SCHEMAT POSTĘPOWANIA
przy kasie
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Jeśli klient wygląda na mniej niż 18 lat - postępuj zgodnie z poniższym 
wykresem i zweryfikuj wiek na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Poproś o okazanie dokumentu
ze zdjęciem. Podziękuj.

Porównaj wygląd Klienta
ze zdjęciem.

Porównaj rok urodzenia
Klienta z rokiem na wykresie.

ŻÓŁTA STREFA

Sprawdź dzień i miesiącRok urodzenia - zielona strefa Rok urodzenia - czerwona strefa

Zezwolenie
na sprzedaż alkoholu

Odmowa
sprzedaży alkoholu

Data urodzenia
tego samego dnia 

lub wcześniej

Data urodzenia
po wskazanej

dacie

20012000 2002

ZIELONA STREFA CZERWONA STREFA

Proszę
o okazanie
dokumentu
ze zdjęciem.



TRUDNY
KLIENT
W przypadku obsługi trudnego klienta

nie masz obowiązku sprzedaży alkoholu

i możesz odmówić wyjaśniając, że nie masz 

pewności co do jego trzeźwości.

Podejrzane zachowanie:
- agresja słowna lub fizyczna 

- zachwianie równowagi

- bełkotliwy bądź nachalny ton rozmowy

           POMOCNE ZWROTY

- Jest Pan/Pani bardzo agresywny.

- Krzyczy Pan na wszystkich w sklepie. Proszę wyjść.

- Mam podejrzenie co do pańskiej trzeźwości - nie sprzedam Panu Pani alkoholu

- Może zadzwonimy na Policję i sprawdzimy czy jest Pan/Pani trzeźwy/a
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NIELETNI
KLIENT

           POMOCNE ZWROTY
     

Odmawiając sprzedaży alkoholu bądź stanowczy/a.
Jeśli jest potrzeba odmów ponownie i powtórz dlaczego
nie sprzedasz alkoholu i obsługuj następnego klienta.

Sprzedawaj alkohol tylko za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego pełnoletniość. Obserwuj kto dla kogo kupuje 

alkohol. Jeśli widzisz, że ktoś chce kupić niepełnoletniemu alkohol 

to masz prawo odmówić sprzedaży.

- Czy mogę prosić o okazanie dowodu osobistego?

- Nie mogę sprzedać alkoholu osobie niepełnoletniej.

- Jesteś nieletni, alkoholu nie kupisz. Dziękuję. Proszę następny klient.

- Nie ważne dla kogo kupujesz alkohol, obowiązuje zakaz sprzedaży nieletnim.

- Moim obowiązkiem jest weryfikacja wieku.

- Alkohol szkodzi zdrowiu i do lat 18 nie sprzedajmy go nieletnim

- Z uwagi na troskę o zdrowie i życie prawo zabrania sprzedaży

  alkoholu nieletnim.

Osobom do lat 18
alkoholu nie sprzedajemy.18
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Odmawiając sprzedaży alkoholu osobie 

nietrzeźwej unikaj niepotrzebnej rozmowy. 

Każda dłuższa dyskusja może doprowadzić 

klienta do agresywnego zachowania. 

Gdy nietrzeźwy klient krzyczy,

używa wulgaryzmów, niszczy mienie 

sklepu, stanowi zagrożenie dla osób 

przebywających w sklepie pamiętaj żeby 

zareagować i wezwać policję.

Osobom nietrzeźwym
alkoholu nie sprzedajemy.%

NIETRZEŹWY
KLIENT

Numer alarmowy
SOS  - 997  lub  112
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           POMOCNE ZWROTY

- Mam wątpliwości do Pana/Pani trzeźwości 

- Nie mogę sprzedać alkoholu osobie nietrzeźwej

- Czuć od Pana/Pani alkohol - osobom pod wpływem

   alkoholu nie sprzedajemy napojów alkoholowych

- Jest Pan/Pani pod wpływem alkoholu, proszę wyjść ze sklepu

- Jest Pan/Pani pijany dlatego nie sprzedam alkoholu

Jeżeli klient twierdzi, że jest trzeźwy,
jednak wciąż masz wątpliwości
- zaproponuj zbadanie alkomatem przez policję.

Nie wspieraj poważnej choroby jaką jest alkoholizm. 

Nie sprzedawaj alkoholu pod zastaw lub na kredyt.

Grozi to utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu

oraz podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do lat 2.
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WZORY
DOKUMENTÓW
ZAWIERAJĄCYCH
ZDJĘCIE

WAŻNE!
§ poznaj

przepisy

Sprzedawco przestrzegaj prawa i nie bój pytać się o dokument
potwierdzający pełnoletniość klienta chcącego zakupić alkohol.

Sprawdzenie dokumentu 

potwierdzającego pełnoletniość jest 

Twoim prawem oraz obowiązakiem.

SPRZEDAWCO
PYTAJ O DOKUMENT

Osobom do lat 18
alkoholu nie sprzedajemy.18
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Dowód osobisty Paszport Legitymacja
szkolna



Alkohol sprzedawaj tylko osobom, które ukończyły 18 lat

Zgodnie z art 208 kodeksu karnego - kto rozpija małoletniego, dostarczając mu 
napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia 
takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

Nie popełniaj błędów!
Zastosuj się do poniższych zasad.%

1

Zawsze żądaj okazania dokumentu 
potwierdzającego pełnoletniość

2

Sprawdź czy zdjęcie na dokumencie pasuje do osoby kupującej3

Koniecznie sprawdź datę urodzenia
oraz datę ważności dokumentu

4

Nie sprzedawaj alkoholu jeśli nie masz pewności co do wieku5
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KONSEKWENCJE SPOŁECZNE 
nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu

Alkohol jest jedną z głównych przyczyn wypadków wśród 

młodzieży (np. wypadki samochodowe, utonięcia, kalectwo, śmierć).

Brak ograniczenia dostępności alkoholu dla osób 

nieletnich wpływa na ich bezpieczeństwo,

a także może odbić się na osobach postronnych.

Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia różnych niebezpiecznych sytuacji

i doprowadza do deprawowania młodzieży.

Zezwolenie na spożywanie napojów alkoholowych

nieletnim może doprowadzić do uzależnienia.
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USTAWA o wychowaniu wtrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 15

KODEKS PRACY - Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Art. 43

Art. 114. Art. 120.

Ust. 1. 
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się 
    w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw.

Ust. 2.
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności 
nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe  
uprawniony jest do żądania okazania dokumentu 
stwierdzającego wiek nabywcy.

Ust. 1. 
Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, 
kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia 
lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy 
wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność
materialną według zasad określonych w przepisach 
niniejszego rozdziału.

Ust. 3. 
W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 
albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, 
chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec 
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej 
na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

Ust. 2. 
Tej samej karze podlega kierownik zakładu 
handlowego lub gastronomicznego, który nie 
dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza 
do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa 
określonego w ust. 1.

W razie wyrządzenia przez pracownika przy 
wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych 
szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia
szkody jest wyłącznie pracodawca.

Ust. 1. 

Ust. 4. 
Orzekanie w sprawach o przestępstwa  określone 
w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o 
postępowaniu karnym.

§KONEKWENCJE prawne



Sfinansowano ze środków
Gminy Kędzierzyn-Koźle
w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkotykowych. 

www.kedzierzynkozle.pl


