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Alcohol consumption in Poland and its socioeconomic effects 
in 2001-2016

The article describes changes of the alcohol consumption struc-
ture in Poland shaping in 2001-2017. These changes were surveyed 
on two planes: amount and type of consumed alcohol. The alcohol 
consumption structure was described by the classification alcohol 
products according to an alcohol power. Three types have been dis-
tinguished: beer, wine and spirits. There is also made an analysis of 
socioeconomic consequences resulting from the use and overuse 
alcoholic products. Regarding social consequences there has been 
analysed a positive and negative impact of alcohol on health, an 
alcohol addiction and an accident rate. Data concerned budgetary 
resources due to an excise tax, GDP spendings and losses for the 
labor market have been used to present economic consequences.
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Artykuł opisuje zmiany w strukturze spożycia alkoholu w Pol-
sce zachodzące w latach 2001-2017. Zmiany te zaobserwowano na 
dwóch płaszczyznach: ilości oraz rodzaju konsumowanego alkoho-
lu. Struktura spożycia alkoholu została opisana poprzez klasyfikację 
wyrobów alkoholowych według mocy alkoholu. Wyodrębniono trzy 
rodzaje: piwo, wino oraz wyroby spirytusowe. Dokonano również 
analizy społeczno-ekonomicznych konsekwencji wynikających  
z używania oraz nadużywania wyrobów alkoholowych. W ramach 
skutków społecznych zostały scharakteryzowane takie zagadnienia 
jak: pozytywny oraz negatywny wpływ alkoholu na zdrowie, uzależ-
nienie od wyrobów alkoholowych oraz wypadkowość po alkoholu. 
Do ukazania skutków ekonomicznych wykorzystano dane dotyczące 
wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy, wydatków PKB oraz 
strat dla rynku pracy. 
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Alkohol wywiera duży wpływ na społeczeństwo, na przestrzeni 
lat kształtował kulturę, wpływał na rozwój języka, religii, sztuki. Przy-
puszczalnie już w późnym neolicie produkowano i spożywano napoje 
fermentowane (http://www.phie.pl/pdf/phe-2013/phe-2013-3-446.
pdf 2013). Konsekwencje związane z używaniem, a przede wszystkim 
nadużywaniem alkoholu, obserwuje się w sferze zjawisk biologiczno-
-zdrowotnych oraz społeczno-gospodarczych. Wyroby alkoholowe 
są ważnym czynnikiem służącym rozwojowi gospodarczemu dzięki 
temu, że zapewniają znaczne wpływy do budżetu państwa. Jak podaje 
Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego, 75% ceny 
wódki stanowią podatki VAT i akcyza, w przypadku piwa stanowią 35% 
ceny, a wina – 26% (https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/
artykul/podatki-w-cenie-wodki,210,0,2279634.html 2017). Aktualnie 
obowiązujące stawki akcyzy wynoszą: alkohol etylowy – 5.704,00 zł/1 
hl, piwo – 7,79 zł/ 1 hl, wino – 158,00 zł/1 hl (https://www.finanse.mf.
gov.pl/akcyza/stawki-akcyzy 2018). Za negatywne skutki ekonomiczne 
wywołane alkoholem przyjmuje się straty makroekonomiczne jako wy-
datki budżetu państwa (wydatki na służbę zdrowia, opiekę społecz-
ną, straż pożarną, policję, służby ochrony środowiska itd.), instytucji 
ubezpieczeniowych, społecznych i charytatywnych, które usuwają lub 
w istotny sposób zmniejszają ekonomiczne skutki związane z alkoho-
lem, straty w spodziewanych dochodach budżetu państwa, a także 
straty firm, korporacji, organizacji gospodarczych oraz gospodarstw 

domowych. Równie ważne są straty zdrowotne (w tym koszty lecze-
nia i profilaktyki), a także koszty zapobiegania skutkom różnorodnych 
patologii społecznych wywoływanych przez alkohol (ain.ipin.edu.pl/
archiwum/1993/13/AiN_13-1993-09.pdf 2018). 

Typologiczne spożycie alkoholu

Spożycie alkoholu jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników. 
Wskaźniki, które obrazują te różnice to między innymi: płeć, wiek, stan 
cywilny oraz stan rodzinny. Kolejnym istotnym kryterium jest poziom 
wykształcenia. W latach 1992-1993 zostały przeprowadzone przez J. 
Sierosławskiego i J. Moskalewicza badania ankietowe na temat spoży-
cia alkoholu, na podstawie których można scharakteryzować spożycie 
alkoholu według cech społeczno-demograficznych. Cechami najbar-
dziej różnicującymi spożycie alkoholu są: płeć i wiek – mężczyźni piją 
średnio 7,30 l czystego alkoholu, czyli prawie pięć razy więcej niż ko-
biety – 1,7 l. Można również zaobserwować wyraźny spadek spoży-
cia alkoholu w wieku powyżej 60 lat. Najwięcej alkoholu spożywają 
kobiety w wieku 18-24 lat (2,69 l) i 50-59 lat (2,06 l) oraz mężczyźni  
w wieku 30-39 (9,51 l) i 18-24 lat (8,63 l). Poziom wykształcenia rów-
nież znacząco wpływa na spożycie alkoholu. Jak dowiodły przeprowa-
dzone badania, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się 
liczba konsumentów napojów alkoholowych. Najwięcej abstynentów 
jest wśród osób z wykształceniem podstawowym i niższym (17,3%), 
z tym iż zmienna ta jest silnie powiązana z płcią (abstynentkami są 
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przede wszystkim kobiety – 24,6%, mężczyźni – 7,9%). Najmniej licz-
na grupa abstynentów (6,5%) występuje wśród osób posiadających 
wyższe wykształcenie. Kolejny wniosek z dokonanego badania doty-
czy zależności między poziomem wykształcenia a ilością spożywane-
go alkoholu. Wraz ze wzrostem wykształcenia zmniejsza się średnie 
spożycie alkoholu – największe spożycie występuje wśród osób z wy-
kształceniem zawodowym (6,28 l w ciągu roku), najmniejsze - wśród 
osób z wyższym wykształceniem (3,35 l). J. Sierosławski i J. Moskale-
wicz wyodrębnili cztery typy ludzi spożywających alkohol. Nadużywa-
jący alkoholu: jest ich najwięcej wśród osób bezrobotnych, mężczyzn  
o wykształceniu zawodowym i podstawowym, uczniów i studentów,  
a także wśród ludności najbogatszej; pijący umiarkowanie: są to osoby 
charakteryzujące się takimi cechami społeczno-demograficznymi jak: 
wyższe wykształcenie, wiek powyżej 60 lat, średnie dochody; absty-
nenci: najczęściej kobiety, osoby o niższym wykształceniu niż wyższe, 
niskich dochodach i wieku powyżej 60 lat (http://biurose.sejm.gov.pl/
teksty_pdf_97/i-497.pdf 2018).

 
Struktura konsumpcji alkoholu

Napoje alkoholowe kategoryzowane są według poziomu zawar-
tości alkoholu na piwa, wina oraz alkohole spirytusowe. W Polsce, 
według definicji ustawowej, napój alkoholowy to każdy produkt 
przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180002137/T/D20182137L.pdf 2018).  

Wykres 1. Spożycie piwa w litrach w przeliczeniu na 1 mieszkańca

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
30

40

50

60

70

80

90

100

110

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA.

Od roku 2014 w Polsce spożycie piwa per capita utrzymuje się na 
stabilnym poziomie oscylując w granicach 96-98 litrów, co przedstawia 
wykres 1. Wyraźnie zmieniają się jednak preferencje konsumentów, 
którzy sięgając po piwo zwracają uwagę przede wszystkim na jego wa-
lory smakowe, a nie na moc alkoholu. Najchętniej konsumowane są 
piwa o niskiej zawartości alkoholu oraz piwne specjalności o pełnym, 
intensywnym smaku. Na wzroście ich popularności zyskuje budżet 
państwa. Dzieje się tak dlatego, że akcyza w piwie naliczana jest od 
zawartości ekstraktu, a nie – jak ma to miejsce w przypadku innych 
trunków procentowych – zawartości alkoholu. W 2016 roku akcyza od 
piwa przyniosła budżetowi państwa 3,6 mld zł dochodu (https://www.
browary-polskie.pl/polska-drugim-najwiekszym-płatnikiem-piwnej-ak-
cyzy-w-unii-europejskiej/ 2017). Rekordowa konsumpcja piwa miała 
miejsce w 2012 roku, kiedy w Polsce odbywały się Mistrzostwa Euro-

py w Piłce Nożnej. Konsumenci w Polsce wydali wtedy na piwo 19,5 
mld zł, konsumując 3,89 mld l tego napoju (https://assets.kpmg.com/
content/dam/kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojow-alkoholowych-w-
-Polsce-2014-czesc-I.pdf 2014). Spożycie piwa jest dominujące – od 
2000 roku zawsze stanowiło ponad 50% udziału w spożyciu alkoholu 
ogółem (www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/
statystyki 2018).

Wykres 2. Spożycie wina i miodów pitnych w litrach w przeliczeniu na 1 

mieszkańca
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA.

Rynek wina w Polsce jest stosunkowo nowatorski a w kon-
sekwencji, jak pokazuje wykres 2, bardzo podatny na gwałtowne 
zmiany. Zmiany te generowane są zmianą struktury sprzedawanych 
produktów, dystrybutorów, kanałów dystrybucji, jak i nawet mód  
i preferencji konsumentów (https://assets.kpmg.com/content/dam/
kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojów-alkoholowych-w-Polsce-2014-cze-
sc-I.pdf 2018). Gwałtowny wzrost konsumpcji wina zaobserwowany 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych jest związany ze zmianami 
ustrojowymi w Polsce. Zmiana gospodarki z centralnie planowanej na 
rynkową poskutkowała otworzeniem granic i wzrostem importu. Po-
nieważ w Polsce nie ma odpowiednich warunków klimatycznych do 
wytwarzania wina, nasz kraj stał się atrakcyjnym rynkiem dla produ-
centów win z całego świata. Głównym importerem są Włochy, które 
w 2017 roku sprzedały do Polski blisko 50 tys. hektolitrów wina mu-
sującego za prawie 20 mln euro, a w 2016 – 41,71 hl za niecałe 16 
mln euro. Na dalszych miejscach uplasowały się Hiszpania i Francja 
(https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/import-wina-do-pol-
ski-w-2017-r/rks51xd 2018). Miód pitny jest to napój alkoholowy,  
o charakterze zbliżonym do wina, uzyskany w drodze fermentacji al-
koholowej rozcieńczonego wodą miodu pszczelego (http://www.zs-
gips.stecu.pl/serwer/typrowicz/dok3.pdf 2018). Ten rodzaj alkoholu 
to napój o ogromnej tradycji w Polsce, który jednocześnie jest przez 
konsumentów w dużej mierze zapomniany. Prawie trzy czwarte do-
rosłych konsumentów w ciągu 2014 roku nie miało z nim styczności. 
Choć produkcja miodów pitnych nie przekracza miliona litrów rocz-
nie, widoczny jest jej wzrost, głównie w wyniku zainteresowania ze 
strony odbiorców zagranicznych (https://assets.kpmg.com/content/
dam/kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojów-alkoholowych-w-Polsce-
-2014-czesc-I.pdf 2018). Tendencję spadkową konsumpcji win i mio-
dów pitnych obrazuje udział spożycia tego rodzaju alkoholu w spożyciu 
alkoholu ogółem. W 2000 roku wynosił on 20,2%, natomiast w 2016 
roku tylko 7,8% (www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-staty-
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styczne/statystyki 2018). W badanym okresie spożycie wina i miodów 
pitnych obniżyło się, przy czym dotyczyło to tylko win owocowych  
i innych napojów fermentowanych, gdyż spożycie win gronowych wy-
kazuje tendencję rosnącą (z 1,9 l w 2000 roku do 2,4 l w 2009 i 2,7 l  
w 2012 roku) (przemyslspozywczy.eu/wp/wp-content/uploads/2014/07/
Rynek-napojów-alkoholowych.-Stan-i-tendencj-rozwojowe.pdf 2018).

Wykres 3. Spożycie wyrobów spirytusowych w litrach w przeliczeniu na 1 
mieszkańca

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA.

W Polsce głównie konsumowane są wódki wyprodukowane  
w krajowych gorzelniach, które stanowią ponad 95% wszystkich zaku-
pów, pozostałe około 5% stanowią produkty importowane z zagranicy 
(yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.dl-catalog-ee4c-
1737-f7b0-4d83-a22a-02ee81f2ad2c/c/Borowska_9_2009.pdf 2009). 
Szczególne zmiany w zakresie konsumpcji wyrobów spirytusowych od-
notowano w 2003 roku, co ukazuje wykres 3. Za przyczynę tych zmian 
uznaje się obniżenie o 30% stawki podatku na wyroby spirytusowe w 
październiku poprzedniego roku (ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/
getFile/573 2004). Spożycie wyrobów spirytusowych od 2014 roku 
jest stałe i stanowi około 34% spożycia alkoholu w ogóle. W latach 
90. wybór alkoholu był ograniczony, stąd głównie sięgano po wódki 
czyste. Zmieniające się gusta i przyzwyczajenia Polaków doprowadziły 
do urozmaicenia oferty rynkowej. Wpływ na to mają m.in. zagranicz-
ne podróże umożliwiające kosztowanie nowych trunków. Obecnie na 
popularności zyskują whisky, koniaki i likiery smakowe o niższej zawar-
tości alkoholu. Luksusowe alkohole rozpatruje się jako cenny prezent 
a w przypadku unikalnych butelek, mocny alkohol coraz częściej jest 
traktowany jako dobra inwestycja (http://zppps.pl/attachments/i/fi-
lemanager/obiekty/file/obiekt_92/PPS_raport_2014_PODGLAD_lek-
ki_plik.pdf 2015).

 
Wpływ alkoholu na zdrowie

Przewlekłe i nadmierne spożywanie alkoholu wywiera negatywny 
wpływ na stan zdrowia (http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2011/189.pdf 
2011). Szacuje się, że nadużywanie alkoholu skraca życie średnio o 16 
lat, powodując wiele chorób układu nerwowego, oddechowego, po-
karmowego, krążenia, hormonalnego i odpornościowego. Najczęściej 
występujące choroby to: choroba refluksowa przełyku, ostre i przewle-
kłe zapalenie trzustki, nowotwory jamy ustnej i gardła oraz rak jelita 

grubego. Metabolizm alkoholu zachodzi przede wszystkim w wątrobie, 
więc jest to najbardziej narażony na uszkodzenie organ. Alkoholowa 
marskość wątroby jest najbardziej zaawansowaną formą uszkodze-
nia wątroby, występuje u 15–30% osób nadużywających alkoholu. 
Większość pacjentów, u których rozpoznano wspomnianą jednostkę 
chorobową nie przeżywa 10 lat od momentu rozpoznania (www.jms.
ump.edu.pl/uploads/2009/3-4/222_3-4_78_2009.pdf 2009). Alko-
hol oddziałuje również na psychikę człowieka powodując różnorod-
ne zaburzenia, takie jak depresja, psychoza alkoholowa, halucynoza 
i paranoja alkoholowa, zespoły otępienne, zaburzenia osobowości  
i zachowania. Jak pokazują badania osoby uzależnione od alkoholu są 
obciążone 60–120 razy większym ryzykiem popełnienia samobójstwa 
niż abstynenci (https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/down-
load/29095/23860 2011). Alkohol może mieć również pozytywne dzia-
łanie na organizm człowieka. Jego umiarkowane picie redukuje ryzyko 
zapadnięcia na dwadzieścia chorób, w tym osteoporozę i chorobę Par-
kinsona (https://www.mp.pl/poz/psychiatria/uzaleznienia/68124,czy-
-picie-alkoholu-zmniejsza-ryzyko-choroby-sercowo-naczyniowej 2012). 
Etanol obniża prawdopodobieństwo wystąpienia choroby układu 
krwionośnego, redukuje stres, pozytywnie wpływa na socjalizację, 
zmniejsza zawartość glukozy we krwi. Zaobserwowano również pozy-
tywny wpływ lekkiej i umiarkowanej konsumpcji alkoholu na zdolności 
poznawcze, w tym ryzyko demencji (https://health.usnews.com/heal-
th-news/family-health/brain-and-behavior/articles/2011/08/16/mo-
derate-drinking-may-help-prevent-alzheimers-other-dementia 2011). 
Dane epidemiologiczne pochodzące z 20 państw Ameryki Północnej, 
Europy, Azji i Australii wskazują, że wśród umiarkowanie pijących od-
notowuje się niższe wskaźniki umieralności na chorobę wieńcową niż 
w przypadku pijących intensywnie i abstynentów. Dawki alkoholu, co 
do których można przyjąć, iż nie powodują szkód zdrowotnych, lub 
też minimalnie wpływają na powstawanie takich szkód w organizmie 
dorosłego człowieka, określone zostały przez WHO po serii długolet-
nich badań. Jest to 20 gramów czystego alkoholu dla kobiety dzien-
nie i 40 gramów dla mężczyzny, wypijanego nie częściej niż pięć razy  
w tygodniu (http://www.parpa.pl/download/rozdzial03.pdf).

 
Uzależnienie od alkoholu

Zespół uzależnienia od alkoholu to kompleks zjawisk fizjolo-
gicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których picie alko-
holu dominuje nad innymi zachowaniami, które poprzednio miały 
dla pacjenta większą wartość (http://instytuty.lazarski.pl/filead-
min/user_upload/iooz/Publikacje/Katalog_14_-_wersa_ostatecz-
na__07.05.2013.pdf 2013). Szacuje się, że 6% konsumentów wypija, 
aż 53% alkoholu. Według badań Państwowej Agencji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych z 2012 r. w Polsce występuje około 
700-800 tys. osób uzależnionych od alkoholu (z czego ok. 80% to 
mężczyźni), czyli około 2% całej populacji. 5–7% społeczeństwa pije 
w sposób szkodliwy (www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-
-raporty 2014). Nadużywanie alkoholu powoduje dużą ilość szkód  
i zagrożeń. Około 4 milionów Polaków żyje w rodzinach z proble-
mem alkoholowym. Bliscy i krewni osoby uzależnionej borykają się  
z problemami tj. pogorszenie sytuacji materialnej, przemoc, chro-
niczny stres, zaburzenia psychosomatyczne i emocjonalne, demora-
lizacja. Około 2 milionów dzieci cierpi z powodu alkoholizmu rodzi-
ców (jchc.eu/numery/2015_1/201511.pdf 2015). Nadmierne spożycie 
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alkoholu prowadzi w aspekcie społeczno-ekonomicznym do zmniej-
szenia kapitału ludzkiego. Objawia się to poprzez zaburzenie procesu 
edukacji młodzieży i dorosłych, utratę produktywności i zwiększenie 
bezrobocia oraz wykluczenia społecznego i bezdomności. Przeprowa-
dzone przez Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego 
analizy wskazały, że koszty utraconej produktywności w wyniku przed-
wczesnej umieralności z powodu nadużywania alkoholu i uzależnienia 
od niego w Polsce w 2010 roku wyniosły ponad 30 000 mln zł, w tym 
m.in.: choroby wątroby (64,2% kosztów), zatrucia (15,5%), zaburzenia 
psychiczne (14,2%) i wypadki drogowe (4,2%) (instytuty.lazarski.pl/
fi leadmin/user_upload/iooz/Publikacje/Katalog_14_-_wersa_osta-
teczna__07.05.2013.pdf 2013).

Wypadkowość po alkoholu

Na podstawie notowań Komendy Głównej Policji można zaob-
serwować pozytywne zmiany. Od 2002 roku liczba uczestników dróg 
będących pod wpływem alkoholu oraz kierujących pod wpływem 
alkoholu ulegała stopniowemu zmniejszeniu. W 2017 roku śmierć 
w wypadkach drogowych z udziałem osób nietrzeźwych poniosło 
341 osób (12% ogółu zabitych), a 3 150 osób odniosło obrażenia 
(8% ogółu rannych). Jest to znacznie mniej niż w roku 2002 wtedy 
śmierć poniosły 923 osoby, a 9 582 odniosły obrażenia ciała. Jak 
podaje najnowszy raport KGP, osoby będące pod wpływem alkoho-
lu najczęściej uczestniczyły w zdarzeniach drogowych w ostatnich 
dniach tygodnia: niedziele (21,3%) i soboty (19,8%).

Wykres 4. Liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników dróg (kie-
rujących, pieszych, pasażerów) będących pod wpływem alkoholu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji.

Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że koniec tygodnia, dni wol-
ne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas 
których spożywany jest alkohol. W grupie kierujących będących pod 
działaniem alkoholu, największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili 
kierujący samochodami osobowymi. Analizując strukturę wiekową 
nietrzeźwych kierowców największy odsetek wypadków odnotowano 
wśród grupy wiekowej 25-39 lat (htt p://statystyka.policja.pl/st/ruch-
-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html 2018).

Ekonomiczne skutki nadużywania alkoholu

W skali ekonomicznej koszty nadużywania alkoholu jakie po-
nosi budżet państwa, składają się takie czynniki jak: koszty leczenia, 
koszty wypadków drogowych, zaangażowanie wymiaru sprawiedli-

wości, koszty ubezpieczenia, przedwczesna umieralność. Koszty 
nadużywania alkoholu ponoszone przez poszczególne kraje szaco-
wane są przez WHO w przedziale od 1,3% do 3,3% PKB. W Polsce, 
której PKB w 2014 r. wyniósł 1 719 097 mln zł, kwota oscylowałaby 
w granicach od 22 348 mln zł do 56 730 mln zł (htt ps://orka.sejm.
gov.pl/WydBAS.nsf/0/36EA6D746CFEC2FCC1257FD2003E6CE-
F/$fi le/Infos_215.pdf 2016). Konsumpcja alkoholu związana jest 
również ze stratami dla rynku pracy, przez m.in. absencję choro-
bową, utraconą produktywność, wypadki przy pracy i wcześniejszą 
emeryturę. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, 
że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane 
użyciem alkoholu odpowiadały w 2016 r. za 848,3 tys. dni absencji 
chorobowej. Ponadto odnotowano 51,8 tys. dni absencji choro-
bowej z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem 
alkoholu, z czego 76% dotyczyła mężczyzn (http://www.zus.pl/
documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2016+roku.
pdf/1475e6ca-1682-42fc-ac9e-d097d32e325c 2017).

Podsumowanie

Napoje alkoholowe odgrywają w Polsce istotną rolę. Mają one 
znaczenie ekonomiczne, gospodarcze, polityczne dla ogółu społe-
czeństwa (htt p://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.ele-
ment.dl-catalog-ee4c1737-f7b0-4d83-a22a-02ee81f2ad2c/c/Bo-
rowska_9_2009.pdf 2009). Umiarkowane spożywanie alkoholu nie 
generuje problemów, wręcz przeciwnie może mieć pozytywny sku-
tek. Natomiast nadużywanie i uzależnienie od alkoholu uznaje się za 
istotny problem interdyscyplinarny, dotyczący sfer: medycznej, spo-
łecznej i ekonomicznej (instytuty.lazarski.pl/fi leadmin/user_upload/
iooz/Publikacje/Katalog_14_-_wersa_ostateczna__07.05.2013.pdf 
2013). Na przestrzeni lat 2001-2016 znacznie zmieniła się struktura 
spożywania alkoholu. Transformacje zauważono w zakresie rodzaju i 
ilości konsumowanych wyrobów alkoholowych. Najważniejsze wnio-
ski, które można sformułować na podstawie artykułu, przedstawiają 
się następująco:

1. Spożywanie alkoholu, jak również jego rodzaj oraz często-
tliwość picia, zależy głównie od dwóch czynników – płci 
i wieku. 

2. Najpopularniejszym napojem alkoholowym jest piwo, spa-
dła natomiast popularność wódki.

3. Porównując lata 2001 i 2016 liczba wypadków drogowych 
z udziałem użytkowników dróg będących pod wpływem 
alkoholu zmalała około 2,5 krotnie.

4. Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu jest destrukcyjne 
dla zdrowia fi zycznego i psychicznego.
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