
Ogólnopolska kampania

Wiosną pijani kierowcy 
są prawdziwą plagą

Nie dopuśćmy 
do kolejnych tragedii 
na drogach!



„Zabił rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku”, „za miesiąc miał 
wziąć ślub, zginął pod kołami nietrzeźwego kierującego”, „straciła 
niemal całą rodzinę – w auto jej bliskich wjechał pijany kierowca”. 
Ostatni czas to prawdziwa kumulacja dramatycznych wypadków 
spowodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu!

Trójka maluchów została sierotami… 
(woj. podkarpackie)
Małżeństwo podróżuje do lekarza z trzyletnim synkiem. Wjeżdża w nich 
rozpędzone audi prowadzone przez 37-letniego mężczyznę. Rodzice chłopczyka 
giną na miejscu. Mały Sebastianek trafia do szpitala ze złamaną nogą. Sprawca 
wypadku miał 1,75 promila alkoholu w organizmie, kilka miesięcy wcześniej 
stracił prawo jazdy. Marzena (37 l.) i Mariusz (39 l.) osierocają trzech synów. 
Zginął na przejściu 
(woj. małopolskie)
Kierowca hondy uderza w 35-latka przechodzącego przez przejście dla 
pieszych. Sprawca ucieka z miejsca zdarzenia i nie udziela pomocy, a ofiara 
umiera. 48-letni kierowca hondy po kilku minutach zostaje zatrzymany. Ma 
w organizmie blisko  
3 promile alkoholu. Okazuje się, że za jazdę po alkoholu miał orzeczony przez 
sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Tragiczna śmierć nastolatka 
(woj. lubuskie)
Bus uderza czołowo w motocykl, którym jedzie 16-latek. Siła uderzenia jest 
tak duża, że jednoślad ląduje kilkanaście metrów od miejsca, gdzie doszło 
do zderzenia. Sprawca wypadku ucieka. Młody chłopak umiera na stole 
operacyjnym.  
26-letni kierowca busa zostaje zatrzymany tego samego dnia wieczorem – ma 
we krwi ponad promil alkoholu.
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Profilaktyka jazdy po alkoholu  
jest teraz szczególnie konieczna!
Nasze materiały można wykorzystać w dowolnym miejscu i okolicznościach. Świetnie 
sprawdzają się w szkołach nauki jazdy. Chętnie rozpowszechniają 
je policjanci.

Każdy z nas może być świadkiem jazdy po alkoholu, dlatego warto 
dystrybuować materiały jak najszerzej: w gminnych instytucjach, OPS-ach, 
punktach konsultacyjnych, bibliotekach i domach kultury, klubach sportowych, ośrodkach 
zdrowia i przychodniach. Plakaty można umieścić na tablicach i słupach ogłoszeń czy 
w gminnych gablotach.

Kampania opracowana w zgodzie 
z rekomendacjami 
do gminnych programów na 2022 r. !
4  Zazwyczaj osoby zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu przed wyruszeniem w drogę nie spożywają alkoholu w samotności. Mając to na uwadze, warto 

adresować działania edukacyjne do świadków takich zdarzeń.
4  Rekomendowane jest włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4  Zalecamy wzmacnianie podejmowanych działań edukacyjnych materiałami dotyczącymi danej problematyki, takimi jak: broszury, plakaty, ulotki [...].
Źródło: PARPA (obecnie KCPU)



Zadbaj o bezpieczeństwo na drogach.  
Jedyna taka kampania! Warto już teraz rozpocząć 

działania, które 
poprawią bezpieczeństwo 
mieszkańców Państwa 
gminy.

„Przeciw pijanym kierowcom!” to jedyna kampania dla samorządów, która tak kompleksowo obejmuje problem nietrzeźwości 
na drogach. Pozwala dotrzeć z ważnym przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do uczniów szkół nauki jazdy, młodzieży szkolnej oraz 
punktów sprzedaży alkoholu. Ulotki obalają mity na temat trzeźwienia. W materiałach dużo miejsca poświęcamy roli pasażerów i świadków jazdy 
po alkoholu. Ich właściwa reakcja wielokrotnie ratuje życie.

Apelowanie do świadków przynosi realne efekty! W gminach, które uczestniczą w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”, 
mieszkańcy zdołali powstrzymać już setki nietrzeźwych kierowców! To najlepsza rekomendacja!
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Znakomity zestaw materiałów.  
Co oferujemy samorządom?

W odpowiedzi na Państwa 
postulaty opracowaliśmy 
nowy pakiet, który zawiera 
także atrakcyjne gadżety. Poza 
tradycyjnym zestawem ulotek 
i plakatów w pakiecie kampanii 
zawarliśmy:

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.

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

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.

WIELKA 
KOALICJA 

GMIN

NINIEJSZYM ZAŚWIADCZAMY, ŻE

NALEŻY DO

NA RZECZ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

WIELKIEJ KOALICJI

Gmina D¹browa

Organizator uznanych kampanii profi laktycznych 
Od 10 lat współpracujemy z samorządami w całej Polsce

MACIEJ ZDZIARSKI
DYREKTOR PROGRAMOWY

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDA
O ALKOHOLU
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Gminna Komisja – 
wygodny pakiet 
szkoleniowy

Każdy samorząd, 
który zamówi za 
minimum 6000 zł 
materiały kampanii 
Krakowskiej 
Akademii  
Profilaktyki, 
otrzyma 
sprawdzone 
szkolenie dla 
członków 
Gminnych Komisji 
– bez konieczności 
wychodzenia 
z domu!

Prestiżowa, 
personalizowana 
statuetka „Gmina 
zasłużona dla 
profilaktyki” 
z wygrawerowaną 
nazwą samorządu

Samorząd, który 
przystąpi do 
wszystkich pięciu 
kampanii Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki, 
otrzyma elegancką, 
personalizowaną 
statuetkę 
z wygrawerowaną 
nazwą samorządu 
i hasłem „zasłużony 
dla profilaktyki”.

Większe zamówienie to więcej  
korzyści! Odbierz nagrody:
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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.

 

 

 

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.

 

 

 

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.

 

 

 

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.

 

 

 

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.

 

 

 

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!

 

 

 

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.

 

 

 

PIJANI KIEROWCY
RUJNUJĄ 

ŻYCIE
Co roku z winy pijanych kierowców giną 

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

na dożywotnie kalectwo.

 

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

NIGDY NIE PROWADŹ
PO ALKOHOLU!

 

ZA KIEROWNICĄ 
ZAWSZE TRZEŹWY. 
MAM ZA DUŻO
DO STRACENIA!

Nie daj się nabrać. Poznaj 
fakty o alkoholu
Ulotka dla dorosłych, format A4 
złożone do A5

Kierowco! Czy wiesz, że…
Ulotka dla dorosłych, format A4 
złożone do A5

Przejażdżka z pijanym 
kierowcą? Nie, dziękuję!
Ulotka dla młodzieży, format  
2/3 A4 złożone na pół

Jazda po alkoholu?  
Wiele zależy od Ciebie!
Ulotka dla młodzieży,  
format 1/3 A4

Widzisz pijanego kierowcę? 
Zareaguj!
Ulotka dla dorosłych, format A4 
złożone do A5

Piłeś wczoraj alkohol? Być może 
wciąż nie powinieneś prowadzić!
Ulotka dla dorosłych, format A4 
złożone do A5

Wysokie kary dla pijanych 
kierowców
Ulotka dla młodzieży,  
format 2/3 A4 złożone na pół

On też myślał, że to blisko i że 
zna drogę na pamięć… Nigdy nie 
prowadź po alkoholu!
Plakat, format B2

Za kierownicą zawsze 
trzeźwy. Mam za dużo do 
stracenia!
Plakat, format B2

Pijani kierowcy 
rujnują życie
Ulotka dla młodzieży, 
format 1/3 A4

Zestaw ulotek i plakatów

Przystępując 
do kampanii, 
samorząd realizuje 
zadanie z art. 41 
ust. 1 pkt 3 ustawy 
o wychowaniu 
w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.
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Po trudnym pierwszym  
kwartale wracamy z pełną siłą!  
Czas na profilaktykę w najlepszym wydaniu!

Pierwszy kwartał tego roku nie był łatwy. Obostrzenia związane z pandemią, konieczność przyjęcia 
nowych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii znacząco przystopowały działalność profilaktyczną. Teraz czas powrócić do 
sprawdzonych metod. Polecamy zakup kampanii.

Na specjalne życzenie samorządów wciąż przyjmujemy zgłoszenia. 
Kampanie są dostępne do wyczerpania zapasów materiałów. 

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 lub pocztą na adres:  
Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.

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

W skład pakietu 
wchodzą:
l  Zapachowe zawieszki  

do samochodów – 100 egzemplarzy
l  Broszury Prawda o alkoholu. Co powinieneś 

wiedzieć – 100 egzemplarzy
l  Certyfikat włączenia się w koalicję gmin  

na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa –  
1 egzemplarz

Ulotki dla dorosłych:
l  Nie daj się nabrać. Poznaj fakty o alkoholu – 

format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Kierowco! Czy wiesz, że… – format A4 złożone 

do A5, 300 egzemplarzy
l  Widzisz pijanego kierowcę? Zareaguj! – format 

A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Piłeś wczoraj alkohol? Być może wciąż nie 

powinieneś prowadzić! – format A4 złożone do 
A5, 300 egzemplarzy

Ulotki dla młodzieży:
l  Jazda po alkoholu? Wiele zależy od Ciebie! – 

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

300 egzemplarzy
l  Przejażdżka z pijanym kierowcą? Nie, dziękuję! 

– format 2/3 A4 złożone na pół,  
300 egzemplarzy

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

Plakaty:
l  On też myślał, że to blisko i że zna drogę na 

pamięć… Nigdy nie prowadź po alkoholu! – 
format B2, 30 egzemplarzy

l  Za kierownicą zawsze trzeźwy! – format B2,  
30 egzemplarzy

Warto pamiętać, że od tego roku pieniądze z tzw. małpkowego będą trafiać do gmin aż dwa 
razy. Oznacza to realny wzrost środków w budżetach samorządów. Środki warto wykorzystać 
na działania edukacyjne wynikające z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


