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Warszawa, 31.08.2022 r. 

 

 

 

 

Autorzy petycji: 

 

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze 
ul. Boduena 4 
00-011 Warszawa 
 
Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi 
ul. Stalowa 3/39 
03-425 Warszawa 

 

 

 

 

PETYCJA W SPRAWIE: 

 
 POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY POPRZEZ 

OGRANICZENIE SPRZEDAŻY ALKOHOLU W GODZINACH NOCNYCH (22:00-6:00) ORAZ 
LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU NA TERENIE M. ST. WARSZAWY 

  
 

Adresat petycji: 

 
Rada M. st. Warszawy 
za pośrednictwem Ewy Malinowskiej-
Grupińskiej, przewodniczącej Rady M. st. 
Warszawy 

 
Do wiadomości: 
Rafał Trzaskowski 
Prezydent M. st. Warszawy 

 

 

 

 
Szanowni Państwo, 
 
na podstawie art. 2 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195 z późń. 
zm.) zwracamy się z wnioskiem o podjęcie w m. st. Warszawa prac nad: 

1. Wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach 22:00-
6:00 na terenie całego m. st. Warszawa 

2. Ograniczeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie m. st. Warszawa 
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Uzasadnienie: 
 
W bieżącym roku doszło do głośnej tragedii na Nowym Świecie. W pobliżu sklepu z alkoholem 
zaatakowany został przez grupę osób 30-letni mężczyzna. Mimo akcji ratunkowej mężczyzna 
zmarł. Nie jest to niestety jednostkowy przypadek. Okolice sklepów sprzedających całą 
dobę alkohol na Nowym Świecie i w wielu innych miejscach w Warszawie, również tych 
objętych programem rewitalizacji, stały się wieczorami i w porze nocnej miejscem 
awantur i pobić. Klienci kupujący alkohol, często już pijani, zachowują się agresywnie  
i stanowią zagrożenie dla okolicznych mieszkańców i przechodniów. 
 
Uważamy, iż w tej sytuacji potrzebne są zdecydowane działania władz miasta. Stolica nie 
powinna kojarzyć się z niebezpieczeństwem dla zdrowia czy nawet życia przebywających tam 
osób. Na bazie doświadczeń innych miast, sądzimy, że poprawę sytuacji może 
przynieść  zmniejszenie dostępności alkoholu w określonych godzinach nocnych  
i wieczornych. Postulujemy ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach 
benzynowych w godzinach nocnych (22:00-6:00) na terenie całej Warszawy, a także 
stopniowe ograniczanie liczby miejsc sprzedaży alkoholu w naszym mieście.  
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Rada 
Warszawy może wprowadzić ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży. Apelujemy do Radnych o skorzystanie z tej możliwości 
i wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach, stacjach benzynowych itp.  
w godzinach 22:00-6:00 na terenie całego miasta. Podobne ograniczenia funkcjonują już  
w wielu miastach w całej Polsce, m.in. we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu  
i Krakowie, i spotkały się z pozytywnym przyjęciem ich mieszkańców1. Takie ograniczenia 
funkcjonują również w podwarszawskich gminach takich jak Podkowa Leśna, Grodzisk 
Mazowiecki, Raszyn, Michałowice czy Zielonka. 
 
Apelujemy również do władz miasta o ograniczenie liczby miejsc (sklepów, sklepów na 
stacjach benzynowych itp.), w których sprzedawany jest alkohol - obecnie takich miejsc jest  
w Warszawie ponad 3000, to aż 7 razy więcej niż w całej Szwecji2. Oznacza to, że w 
Warszawie 1 sklep z alkoholem przypada na 309 osób, tymczasem WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia) rekomenduje, aby 1 sklep z alkoholem przypadał na 1500 osób3! Nie da 
się ukryć, że to właśnie bardzo łatwy dostęp do alkoholu powoduje, że Warszawa pije na 
potęgę – o ponad 40% więcej niż w reszcie kraju. 
 
Ponadto wnioskujemy o skuteczną egzekucję obowiązujących przepisów wobec sklepów, w 
szczególności ustawowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym. 
 
Poprawa bezpieczeństwa to również zwiększenie patroli Straży Miejskiej, o co niniejszym 
wnioskujemy. Straż Miejska powinna aktywnie reagować na wszystkie sytuacje zagrażające 
bezpieczeństwu mieszkańców i turystów oraz powinna egzekwować zakaz sprzedaży 
alkoholu.  
 
Uważamy, że powyższe działania warto poprzedzić opracowaniem wyjściowego raportu, 
zawierającego w szczególności dane statystyczne z baz Policji i Straży Miejskiej oraz 
ukazującego miejsca niebezpieczne i podwyższonego ryzyka. Uważamy, że dodatkowy raport 

 
1 https://tvn24.pl/programy/warszawa-aktywisci-chca-wprowadzenia-zakazu-sprzedazy-alkoholu-w-

nocy-6095823 
2  https://www.systembolaget.se/ 
3 https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/fakty-o-alkoholu/monopole-za-kazdym-rogiem-jak-dostepnosc-

alkoholu-wplywa-na-picie-polakow/ 
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ewaluacyjny powinien zostać przeprowadzony po roku oraz dalej po trzech latach od 
wprowadzenia ww. regulacji . 
 
Bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia mieszkańców jest dla nas najważniejszym motywem 
podjęcia niniejszych działań.  
 
Z poważaniem 
 

 

 

                 

 

  

Miasto Jest Nasze Stowarzyszenie “Porozumienie dla Pragi” 


