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Państwowa Agencja      Warszawa, dn. 16 sierpnia 2018 r. 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

 

 

STANOWISKO PARPA W SPRAWIE SPRZEDAŻY PIWA BEZALKOHOLOWEGO 

 

W nawiązaniu do doniesień medialnych, wykorzystującymi stanowisko Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie sprzedaży piwa bezalkoholowego, pragniemy 

zwrócić uwagę, że: 

Przedmiotowe doniesienia medialne1 powołują się na stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dotyczące sprzedaży napojów bezalkoholowych. Jak wynika z treści 

artykułu, sieć Lidl, wykorzystując przedmiotowe stanowisko uzasadniała, że sprzedaż piwa 

bezalkoholowego może odbywać się na takich samych – bądź podobnych – warunkach, na jakich 

odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych w kontekście zakazu sprzedaży osobom do lat 18.  

Co prawda fragment opinii, na którą powołuje się sieć sklepów, następnie cytowany w doniesieniach, 

stanowi wyciąg z oficjalnego stanowiska PARPA, został jednak użyty na poparcie tezy, która z tego 

stanowiska nie wynika.  

Poniżej przekazujemy pełną treść stanowiska. 

 „Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.) „napojem alkoholowym w rozumieniu 

niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia 

rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.” Z uwagi na powyższe, piwo 

bezalkoholowe (o zawartości nieprzekraczającej 0,5% alkoholu) nie jest napojem alkoholowym w 

rozumieniu ww. ustawy, zatem nie jest wymagane stosowne zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, aby móc prowadzić sprzedaż piwa bezalkoholowego. Przedsiębiorca, który sprzedaje 

                                                           
1 patrz np. https://wiadomosci.radiozet.pl/Blisko-Ludzi/Opole.-Nie-mogl-kupic-piwa-bezalkoholowego-bo-nie-

okazal-dowodu-osobistego, dostęp: 16 sierpnia 2018 r. 
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tego rodzaju napoje nie uwzględnia ich w oświadczeniu o wartości sprzedaży, a zatem nie zwiększają 

wymiaru opłaty, do uiszczenia której zobowiązany jest przedsiębiorca. 

Informujemy jednak przy tym, iż sprzedaż osobom nieletnim tzw. piwa bezalkoholowego (o zawartości 

alkoholu w stężeniu nieprzekraczającym 0,5%), będzie budzić wątpliwości wychowawcze oraz może 

naruszać cele cytowanej ustawy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż spożywanie przez dzieci oraz młodzież piwa bezalkoholowego 

wyrabia nawyki konsumpcji piwa w życiu dorosłym.  

Jednakże należy wskazać, że produkt, który nie stanowi napoju alkoholowego  

w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie 

podlega regulacji art. 15 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, zakaz sprzedaży osobom do lat 18. Sprzedawca nie 

posiada również uprawnienia do weryfikacji wieku nabywcy za pomocą jego dowodu osobistego”. 

Odnosząc się zaś do samej sytuacji, do której odnoszą się doniesienia, warto zauważyć, że jeśli nabywcą 

jest dziecko(np. 13-letnie), odmowa sprzedaży piwa bezalkoholowego może być uzasadniona interesem 

społecznym w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci. W tym kontekście warto zwrócić na art. 

135 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, że „Kto, zajmując się sprzedażą towarów w 

przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed 

nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia 

sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny”. Stosując rozumowanie a contrario, należy uznać, 

że zakresem tego wykroczenia nie została objęta uzasadniona odmowa sprzedaży. O ile zatem wiekiem 

nabywcy można byłoby uzasadnić odmowę sprzedaży w przypadku dziecka, o tyle odmowa ta będzie 

mniej uzasadniona w przypadku osoby znajdującej się w granicznym wieku pełnoletności. W treści 

artykułu nie wskazano jednak, czy osoba, która chciała kupić przedmiotowy napój bezalkoholowy miała 

mniej niż 18 lat, czy jedynie odmówiła okazania dowodu osobistego, który żądany był – jak wynika z 

powyższego stanowiska – niesłusznie. Tylko pewność, że nabywca jest dzieckiem, mogłaby stanowić 

próbę uzasadnienia odmowy sprzedaży w przedmiotowej sytuacji.  

Na koniec należy podkreślić, że do sprzedaży piwa bezalkoholowego nie stosują się przepisy dotyczące 

napojów alkoholowych, w tym zakaz sprzedaży takiego napoju osobom do lat 18. 


