
Podczas pandemii coraz więcej 
pijanych kierowców!

Najnowsze materiały  
premium – kampania 2021!

Przedłużamy przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2021.
Książka GRATIS do każdego zamówienia!



Milanówek (woj. mazowieckie): Realizujemy 
zalecenia PARPA, profilaktyka jest teraz 
bardzo ważna
– Nie zawieszamy działalności profilaktycznej mimo pandemii. 
Materiały kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!” trafią m.in. 
do szkół nauki jazdy – wyjaśnia Magdalena Jachna, główny specja-
lista ds. profilaktyki i uzależnień. Milanówek realizuje zalecenia 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i dociera ze wsparciem i działaniami edukacyjnymi do miesz-
kańców. – Profilaktyka jest teraz bardzo ważna. Planujemy akcję 
z policją i strażą miejską, podczas której przeprowadzane będą kontro-
le trzeźwości kierowców. Każdy z nich otrzyma materiały kampanii Kra-
kowskiej Akademii Profilaktyki – mówi Magdalena Jachna.

Gromnik (woj. małopolskie): Problem 
nietrzeźwych kierowców nie zniknął wraz 
z pandemią. Trzeba działać!
– Chcemy w tym roku włączyć się w policyjną akcję „Znicz” i rozda-
wać kierowcom zapachowe zawieszki kampanii „Przeciw pijanym 
kierowcom!” – mówi Bernarda Zając, pełnomocnik ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Jak wyjaśnia, pozostałe materiały zostaną prze-
kazane  mieszkańcom w ogólnodostępnych miejscach. – Problem nie-
trzeźwości na drogach nie zniknął wraz z pandemią. Mamy dane 
dotyczące obrotów w sklepach z alkoholem i widać wyraźnie, że 
spożycie wzrosło. Dlatego profilaktyka jest teraz bardzo ważna – 
podkreśla Bernarda Zając.

Mimo ograniczonego przez część roku ruchu na 
drogach oraz rzadszych kontroli policji, znaczą-
co wzrosła liczba pijanych kierowców. W 2020 r. 
przyłapano ich aż o 3,2 tys. więcej osób niż rok 
wcześniej! Samorządy w całej Polsce podej-
mują wysiłki, by intensywnie działać na 
polu profilaktyki i odrobić zaległości spo-
wodowane epidemią. Aktywne gminy stawia-
ją na bezpieczną profilaktykę, którą można po-
łączyć z rutynowymi działaniami policji i straży 
miejskiej. To właśnie umożliwia kampania 
„Przeciw pijanym kierowcom!”.

Najbliższe tygodnie – kluczowy czas  
dla działalności profilaktycznej 
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Krakowska Akademia Profilaktyki:  
Promujemy aktywność samorządów

4  Opatówek (woj. wielkopolskie):  
Przystępujemy do Wielkiej Koalicji Gmin
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Gmina Opatówek przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”. Patronat nad realizacją kampanii sprawuje burmistrz gminy 
Opatówek Sebastian Wardęcki. Koordynatorem współpracującym z Krakowską Akademią Profilaktyki jest dzielnicowy Komisariatu Policji w 
Opatówku Artur Woźniak. – Działamy w reżimie sanitarnym, ale cały czas otaczamy mieszkańców opieką. Wiemy, jak ważne są działania profilaktyczne w 
okresie pandemii. Musimy chronić młodzież i dorosłych – mówi burmistrz Sebastian Wardęcki. Materiały kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!” są 
wykorzystywane przez policję podczas rutynowych kontroli. Część ulotek i plakatów trafiła także do biblioteki i ośrodka zdrowia. Planowane jest rów-
nież dystrybuowanie materiałów za pośrednictwem stacji benzynowych.
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Tak źle jeszcze nie było...  
Trzeba działać natychmiast!

Obecnie statystyczny Polak wypija rocznie 9,55 litra 
czystego alkoholu. To więcej niż w oficjalnych 
statystykach PRL (w latach 1979–1980: 
powyżej 8 litrów).

Stres i napięcie związane z epidemią sprawiają, 
że wiele osób jeszcze częściej sięga po alkohol. 
Policja codziennie odnotowuje przypadki 
nietrzeźwości na drogach, nieustannie 
dochodzi do śmiertelnych wypadków 
spowodowanych przez pijanych kierowców!

4  Skierniewice. 40-letnia, kompletnie pijana kobieta wiezie 
autem dwoje małych dzieci. Samochód wpada do rowu, matka 
ucieka z miejsca zdarzenia, zostawiając w aucie dwójkę 
maluchów.

4  Okolice Zamościa. Rozpędzone audi zjeżdża na pobocze 
i taranuje prawidłowo idącego 13-latka. Dziecko nie ma żadnych 
szans. Kierowca ma we krwi ponad 2 promile alkoholu.

To tylko przykłady dramatycznych historii z ostatnich tygodni! Wspólnie możemy 
zrobić wiele, by nie dopuścić do kolejnych tragedii. Przystąp już dziś do koalicji na 
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa! 
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4  Pakiety skrojone na miarę Państwa potrzeb. Wsłuchujemy się 
w głosy pełnomocników i wiemy, że poza ulotkami potrzebują Państwo 
atrakcyjnych gadżetów, które przemówią do mieszkańców.

4  Włączenie Państwa gminy do wielkiej koalicji na rzecz zdrowia 
i bezpieczeństwa (potwierdzone certyfikatem).

4  Nowe  materiały, które są odpowiedzią na niepokojące  dane 
o rekordowym spożyciu alkoholu w Polsce.

„Przeciw pijanym kierowcom!” – 
najbezpieczniejsza forma powrotu  
do działań profilaktycznych
W ostatnich miesiącach wiele inicjatyw zostało zawieszonych lub 
odwołanych. To najwyższy czas, by powrócić do intensywnej pracy na 
rzecz bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. 
Najnowsza oferta Krakowskiej Akademii Profilaktyki 
to komplet materiałów, które umożliwiają dotarcie do 
mieszkańców bez narażania ich zdrowia.

Państwa praca nigdy nie była potrzebna tak bardzo! Już teraz 
należy zacząć działania i wesprzeć mieszkańców.

Uwaga! Nowe zestawy materiałów!  
Co oferujemy w 2021 r.?
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Czym jest koalicja?
To grupa gmin, które 
postanowiły wyjść 
naprzeciw problemom 
nasilającym się w 
czasie epidemii. 
Przystępując 
do kampanii 
profilaktycznych, 
samorządy dają 
dowód swojej troski 

o zdrowie mieszkańców. Pokazują, 
że nawet w tak trudnych warunkach 
można i trzeba stawiać na profilaktykę 
i przeciwdziałanie problemom 
alkoholowym! Przykłady dobrych 
praktyk z całej Polski przedstawiamy 
na stronie Krakowskiej Akademii 
Profilaktyki. W tym zaszczytnym 
gronie nie może zabraknąć Państwa 
samorządu! 

Gmina Dąbrowa 
NALEŻY DO  

á  Statystyki: Polacy piją coraz więcej. Jest gorzej niż 
w najgorszych czasach – bijemy rekordy spożycia!

á  Nasza odpowiedź: budujemy wielką koalicję 
samorządów na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa!

Nasze materiały to odpowiedź na apele PARPA 
i spełnienie postulatów zgłaszanych przez gminy!
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Nowy zestaw w trosce  
o bezpieczeństwo na drogach

Wsłuchując się w Państwa głosy, 
stworzyliśmy nowy pakiet, który 

zawiera także gadżety z myślą 
o mieszkańcach. Poza tradycyjnym 

zestawem ulotek i plakatów 
w pakiecie kampanii zawarliśmy:

4  Zapachowe zawieszki do 
samochodów. Atrakcyjne 
zapachy do samochodów 
to miły prezent, a zarazem 
materiał edukacyjny 
z ważnym przekazem.

4  Broszury Prawda 
o alkoholu. Co 
powinieneś wiedzieć. 
Publikacja to kompendium 
wiedzy na temat alkoholu, 
jego działania na organizm 
oraz uzależnień. Prosty język 
i przyjazna forma pozwolą 
mieszkańcom sprawdzić, czy 
ich picie jest bezpieczne oraz 
znaleźć wsparcie dla osób 
z problemem alkoholowym. 
W publikacji wyjaśniamy, 
czym jest płodowy zespół 
alkoholowy, obalamy mity 
na temat picia w czasie 
pandemii oraz uświadamiamy 
zagrożenia.

4  Materiały poświęcone 
koronawirusowi. 
W trosce o mieszkańców 
Państwa gminy do każdego 
zakupionego pakietu 
dodajemy całkowicie za 
darmo ulotki na temat 
COVID-19. Przy okazji 
działań profilaktycznych 
mogą Państwo dostarczyć 
lokalnej społeczności wiedzy 
potrzebnej podczas epidemii.

4  Certyfikat włączenia 
się w koalicję gmin 
na rzecz zdrowia 
i bezpieczeństwa. 
Dokument potwierdza 
włączenie się do grupy 
samorządów, które 
postanowiły wyjść naprzeciw 
problemom nasilającym się 
w czasie epidemii. Certyfikat 
jest świadectwem, że nawet 
w tak trudnych warunkach 
można i trzeba stawiać na 
profilaktykę i przeciwdziałanie 
problemom alkoholowym! 
Warto się nim pochwalić 
w urzędzie lub na stronie 
internetowej.

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDA
O ALKOHOLU

Koronawirus  
– zadbaj  
o siebie i swoich bliskich

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej najczęstsze 
objawy to gorączka, kaszel, duszności i problemy 
z oddychaniem. Symptomy mogą przypominać grypę – bywa, że 
pojawia się ogólne zmęczenie i ból mięśni. Dla niektórych osób 
choroba można stanowić śmiertelne zagrożenie! Chodzi 
zwłaszcza o seniorów i pacjentów cierpiących na astmę, choroby serca 
czy cukrzycę. Sprawdź, jak chronić się przed zakażeniem.

 

Gmina Dąbrowa 
NALEŻY DO  

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDAO ALKOHOLU
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Pakiet ulotek i plakatów

 

 

 

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ. 
POZNAJ FAKTY 

O ALKOHOLU
Alkohol utrzymuje się w organizmie dłużej, 

niż może Ci się wydawać. Cudowne sposoby na „zbicie” 
procentów po prostu nie istnieją. Nie daj się zwieść! 

Konsekwencje mogą być poważne.

 

 

 

JAZDA PO ALKOHOLU? 
WIELE ZALEŻY 

OD CIEBIE!
Podróżujesz samochodem ze starszymi 

kolegami lub rodziną? Nigdy nie zgadzaj 
się na przejażdżkę z kierowcą, który 

spożywał alkohol. Twoje stanowcze „nie!” 
z pewnością zostanie docenione.

 

 

 

KIEROWCO!
CZY WIESZ, ŻE

90% informacji, które docierają do prowadzącego pojazd, ma 
charakter wzrokowy. Alkohol pogarsza koordynację wzrokowo-

-ruchową – powoduje, że nie jesteś w stanie szybko odebrać 
i przetworzyć wszystkich bodźców, takich jak zmiana świateł na 

sygnalizatorze czy pojawienie się przeszkody na drodze.

 

 

 

PIJANI KIEROWCY
RUJNUJĄ 

ŻYCIE
Co roku z winy pijanych kierowców giną 

setki niewinnych ludzi. Tysiące osób zostaje 
rannych – często są skazane 

na dożywotnie kalectwo.

 

 

 

WIDZISZ PIJANEGO KIEROWCĘ? 

ZAREAGUJ!
Jazda zygzakiem, ignorowanie znaków i sygnalizacji, dziwne 

manewry – takie zachowania na drodze mogą świadczyć, 
że kierowca jest pod wpływem alkoholu. Należy bezwzględnie 

zareagować! Odpowiedzialna postawa może
pozwolić uniknąć tragedii.

 

 

 

PRZEJAŻDŻKA 
Z PIJANYM 

KIEROWCĄ? 
NIE, DZIĘKUJĘ!
Jeśli nietrzeźwy kierowca zaproponuje 

Ci, byś wsiadł do jego samochodu, 
stanowczo odmów. Konsekwencje jazdy 
po alkoholu mogą okazać się tragiczne.

 

 

 

PIŁEŚ WCZORAJ ALKOHOL? BYĆ MOŻE 
WCIĄŻ NIE POWINIENEŚ

PROWADZIĆ!
Tak zwane trzeźwe poranki organizowane przez policję pokazują, 

że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż wypity poprzedniego 
dnia alkohol wciąż znajduje się w organizmie. Nim wsiądziesz za 

kierownicę, upewnij się, że jesteś trzeźwy! Skorzystaj z alkomatu 
lub spróbuj oszacować poziom alkoholu we krwi.

 

 

 

WYSOKIE KARY 
DLA PIJANYCH 

KIEROWCÓW
Ktoś w Twojej obecności chce po alkoholu 

wsiąść za kierownicę? Uświadom 
mu, jakich konsekwencji może się 

spodziewać. Kary fi nansowe, ponowny 
kurs i egzamin, a nawet więzienie!

 

On też myślał, że to blisko 
i zna drogę na pamięć...

NIGDY NIE PROWADŹ
PO ALKOHOLU!

 

ZA KIEROWNICĄ 
ZAWSZE TRZEŹWY. 
MAM ZA DUŻO
DO STRACENIA!

ULOTKA: Nie daj się nabrać. 
Poznaj fakty o alkoholu

ULOTKA:  
Kierowco!  
Czy wiesz, że…

ULOTKA: Jazda  
po alkoholu? Wiele 
zależy od Ciebie! 

ULOTKA:  
Pijani kierowcy 
rujnują życie

ULOTKA: Widzisz pijanego 
kierowcę? Zareaguj!

ULOTKA:  
Piłeś wczoraj alkohol?  
Być może wciąż nie powinieneś 
prowadzić!

ULOTKA:  
Przejażdżka  
z pijanym kierowcą?  
Nie, dziękuję

PLAKAT:  
Nigdy nie prowadź  
po alkoholu

PLAKAT:  
Za kierownicą zawsze 
trzeźwy. Mam za dużo  
do stracenia!

ULOTKA:  
Wysokie kary  
dla pijanych 
kierowców
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Każdy samorząd, który do 
końca kwietnia 2021 r. złoży 
zamówienie na materiały 
Krakowskiej Akademii Pro-
filaktyki, otrzyma nagrodę 
przydatną w działalności 
profilaktycznej. Do wyboru 
jedna z czterech książek cie-
szących się wielkim uznaniem 
osób zajmujących się profilak-
tyką. Autorką publikacji jest 
Ewa Woydyłło-Osiatyńska 
– znakomity psycholog i do-
świadczony terapeuta uza-
leżnień. 

Mogą Państwo 
wybierać spośród 
następujących 
tytułów:

My rodzice 
dorosłych dzieci
Książka, która uzdrawia relacje, 
uczy wybaczania i daje nadzieję 
na pojednanie. Jest to rodzaj po-
radnika dla rodziców, którzy nie są 
zadowoleni ze swoich dorosłych 
dzieci. Inaczej wyobrażali sobie ich 
życie, zamartwiają się ich wybo-
rami, pielęgnują poczucie winy za 
błędy wychowawcze i w wpadają 
w pułapkę zgorzknienia. Autorka 
radzi aby pozwolić dorosłym 
dzieciom odejść i zaakceptować 
ich samodzielność. Uczy mądrej 
miłości, która nie uzależnia.

Buty 
szczęścia
W publikacji autorka radzi co 
możemy zrobić dla siebie, a co 
dla innych. Przestrzega też przed 
tym, czego absolutnie nie powin-
niśmy robić i jak zawsze zapew-
nia, że nigdy nie jest za późno na 
zmiany. Podaje sprawdzone re-
cepty na to jak żyć, aby było nam 
dobrze ze sobą i innym z nami. 
W książce znajdują się również 
nastrojowe ilustracje, które 
wprowadzają w dobry nastrój, 
wywołują uśmiech i wzbudzają 
pozytywne emocje.

Ludzie,  
ludzie...
Dlaczego bywamy kłótliwi, 
wścibscy i nieokrzesani? 
Dlaczego tak trudno znosimy 
przywary innych ludzi? Czy złych 
nawyków można się oduczyć? 
Sławna psycholog skupia się na 
różnych ludzkich charakterach – 
niektóre opisywane i analizowa-
ne sytuacje czytelnik bez trudu 
rozpozna jako znane z mediów, 
są tu też przykłady zaobserwo-
wane przez psycholog w swoim 
otoczeniu. Książka to „pisany 
gabinet terapeutyczny”.

W zgodzie 
ze sobą
W książce autorka przybliża 
wiedzę, dzięki której łatwiej zro-
zumieć siebie i innych, a także 
żyć w zgodzie z samym sobą, co 
jest wykładnikiem zdrowia psy-
chicznego każdego człowieka. 
Ekspertka prowadzi z czytel-
nikiem pasjonującą rozmowę 
o psychologii, rozumianej nie 
tylko jako gałąź nauki, lecz także 
jako kategoria praktycznych 
umiejętności składających się na 
doświadczenia i indywidualną 
mądrość życiową człowieka.

KSIĄŻKI TO WSPANIAŁA NAGRODA I MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA
PRZYDATNEJ WIEDZY Z POŻYTKIEM DLA SIEBIE I MIESZKAŃCÓW

PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ DO KOŃCA KWIETNIA!  
WŁĄCZ SIĘ DO KAMPANII I ODBIERZ DODATKOWĄ NAGRODĘ
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Zestaw naklejek profilaktycznych stworzonych z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach
 

Kolorowe, przyciągające uwagę naklejki to idealny 
prezent dla dzieci. Materiały zawierają prosty i zro-
zumiały przekaz, który pozwala budować właściwe 
postawy wśród najmłodszych. Doskonały upomi-
nek dla dzieci, które uwielbiają wykonywać 
prace plastyczne z wykorzystaniem naklejek! 
Każda gmina, która zamówi materiały za minimum 
2000 zł, otrzyma 50 arkuszy naklejek. Każdy arkusz 
to 20 naklejek, co oznacza, że samorząd będzie 
miał do dyspozycji aż tysiąc naklejek!

Gminna Komisja – wygodny pakiet 
szkoleniowy
 
Każdy samorząd, który zamówi za minimum 4000 zł materiały kam-
panii Krakowskiej Akademii Profilaktyki, otrzyma sprawdzone 
szkolenie dla członków Gminnych Komisji – bez konieczności 
wychodzenia z domu!
„Gminna Komisja” to cieszący się od lat popularnością moduł szko-
leniowy. Zdaniem samorządów jest to najprostszy sposób, by wypo-
sażyć członków komisji w wiedzę niezbędną do sprawowania waż-
nej funkcji. Z tymi materiałami realizacja kampanii KAP będzie 
jeszcze prostsza i przyniesie korzyść mieszkańcom.

Prestiżowa 
personalizowana 
statuetka „Gmina 
zasłużona dla 
profilaktyki” 
z wygrawerowaną 
nazwą samorządu
 
Samorząd, który zamówi materiały za 
minimum 8000 zł, otrzyma elegancką 
personalizowaną statuetkę z wygra-
werowaną nazwą samorządu i ha-
słem „zasłużony dla profilaktyki”.

Większe zamówienie to więcej  
korzyści. Skorzystaj z premii!
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4  Zapachowe zawieszki do samochodów  
– 100 egzemplarzy

4  Broszury Prawda o alkoholu. Co powinieneś wiedzieć  
– 100 egzemplarzy

4  Certyfikat dołączenia do koalicji gmin na rzecz zdrowia 
i bezpieczeństwa – 1 egzemplarz

4  Ulotki Koronawirus – zadbaj o siebie i swoich bliskich  
– 300 egzemplarzy

Ulotki dla dorosłych:
4  Nie daj się nabrać. Poznaj fakty o alkoholu – format A4 

złożone do A5, 300 egzemplarzy
4  Kierowco! Czy wiesz, że... – format A4 złożone do A5,  

300 egzemplarzy
4  Widzisz pijanego kierowcę? Zareaguj! – format A4 złożone 

do A5, 300 egzemplarzy
4  Piłeś wczoraj alkohol? Być może wciąż nie powinieneś 

prowadzić! – format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
Ulotki dla młodzieży:
4  Jazda po alkoholu? Wiele zależy od Ciebie! – format 1/3 A4, 

300 egzemplarzy
4  Pijani kierowcy rujnują życie – format 1/3 A4,  

300 egzemplarzy
4  Przejażdżka z pijanym kierowcą? Nie, dziękuję! – format 2/3 

A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
4  Wysokie kary dla pijanych kierowców – format 2/3 A4 

złożone na pół, 300 egzemplarzy
Plakaty:
4  On też myślał, że to blisko i zna drogę na pamięć... Nigdy nie 

prowadź po alkoholu! – format B2, 30 egzemplarzy
4  Za kierownicą zawsze trzeźwy! – format B2, 30 egzemplarzy

W skład pełnego pakietu wchodzą:

Koszt pełnego pakietu kampanii to 4000 zł + VAT. Możesz zakupić połowę pakietu lub jego wielokrotność.  
Nie prowadzimy sprzedaży mniejszych zestawów. Formularz zgłoszenia do kampanii należy wysłać faksem pod 
numer 12 635 19 19, pocztą na adres: Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1,  
30-105 Kraków lub mailem: info@akademiaprofilaktyki.pl.

Kontakt z biurem kampanii  
„Przeciw pijanym kierowcom!”
4  tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
4  e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
4 www.przeciwpijanymkierowcom.pl

Szczególnie w trudnym czasie 
warto rzetelnie wypełniać swoje 
obowiązki i działać według 
sprawdzonych od lat schematów. Włącz gminę 
do kampanii już teraz! Współpraca Z KAP od lat 
przynosi korzyści samorządom w całym kraju!

Polecamy skorzystanie z opcji „Zaczynamy wcześniej!”, dzięki 
której niemal natychmiast po zakupie można rozpocząć 
działania profilaktyczne. W przypadku jej wybrania materiały wraz 
z fakturą trafią do Państwa gminy w ciągu 2 dni roboczych od nadesłania 
zgłoszenia. Tę opcję realizujemy do 30 kwietnia 2021 r. Do gmin, 
które nie zaznaczą opcji „Zaczynamy wcześniej!”, materiały kampanii 
i fakturę wyślemy 30 kwietnia 2021 r.
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