Nietrzeźwi
kierowcy
Co Ty możesz
zrobić w tej
sprawie?

WARSZAWSKA KAMPANIA
„POWSTRZYMAĆ PIJANEGO KIEROWCĘ”
Przerażające statystyki Policji z roku 2017 dot. wypadków i zatrzymań nietrzeźwych kierowców1
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Od września 2017 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko
Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” na zlecenie Urzędu m.st Warszawy przeprowadziło
dwie edycje unikatowych badań „tajemniczego klienta – pijanego kierowcy” na
warszawskich stacjach paliw oraz zapoczątkowało działania służące zmniejszeniu liczby
nietrzeźwych „za kółkiem”. Zakończona w sierpniu 2018 r. II edycja badań pokazała, że:
Spośród 250 przeprowadzonych audytów w ponad połowie (56%) sprzedawcy byli
gotowi sprzedać alkohol „pijanemu kierowcy”!
W dwukrotnie przebadanych stacjach paliw:
! TYLKO w 22% przypadków kasjerzy byli konsekwentni
– dwukrotnie odmówili sprzedaży.
! W 42% tylko jedna z dwóch prób zakupu zakończyła się odmową sprzedaży
! Aż w 36% przypadków kasjerzy 2 razy – w obu próbach – byli gotowi sprzedać
alkohol audytorowi „pijanemu kierowcy”!

WŁĄCZ SIĘ DO KAMPANII!
Wejdź na stronę ropsan.pl lub savant.org.pl i zagłosuj:
CZY CHCESZ, ABY NA KAŻDEJ STACJI PALIW SPRZEDAJĄCEJ NAPOJE ALKOHOLOWE
BYŁ ZAINSTALOWANY PROFESJONALNY BEZPŁATNY ALKOMAT?
Mógłby skorzystać z niego każdy. Sprzedawcy – kiedy mają wątpliwość, czy klient jest
trzeźwy. Klienci – jeśli chcieliby się upewnić, czy mogą bezpiecznie usiąść za kierownicą.
RAZEM NASZ GŁOS BĘDZIE SILNIEJSZY.
1. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego „Wypadki drogowe w Polsce w 2017 r.”

A CO TY MOŻESZ ZROBIĆ JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM
SPRZEDAŻY ALKOHOLU PIJANEMU KIEROWCY?

WEZWIJ KIEROWNIKA

WYRAŹ SPRZECIW

WEZWIJ POLICJĘ

Wezwij kierownika stacji do podjęcia interwencji
Wyraź głośny sprzeciw! Im więcej świadków zareaguje tym większa
szansa, że kierowca nie kupi alkoholu na stacji i nie wsiądzie do samochodu
Zadzwoń na policję (tel. 997 lub 112) podając numer rejestracyjny
oraz markę samochodu
Czy nasza reakcja ma znaczenie? ZDECYDOWANIE TAK. W przeprowadzonym
badaniu „tajemniczego klienta” interwencja tzw. „trzeźwego kierowcy”
doprowadziła do anulowania sprzedaży alkoholu:
W I edycji badań (2017) zapobiegła sprzedaży w 73% przypadków!
W II edycji badań (2018) zapobiegła sprzedaży w 81% przypadków!
Czy badanie i szkolenia mają sens? ZDECYDOWANIE TAK. W 2018 r. o 20%
zmniejszył się odsetek kasjerów gotowych sprzedać alkohol „pijanym
kierowcom” (w stosunku do wyników badań z 2017r.)
Najwięcej NIEODPOWIEDZIALNYCH sprzedawców gotowych sprzedać alkohol
„pijanemu kierowcy” (wg. badań z 2018 r.) pracowało na stacjach paliw należących
do następujących koncernów:

LOTOS (80%)
SHELL (67%)

LUKOIL (79%)

MOYA (75%)

CIRCLE K (62%)

BP (74%)

PKN ORLEN (32%)

CHCESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE? – REAGUJ !
Nie wiesz kiedy na Twojej drodze pojawi się pijany kierowca.
Pamiętaj, że edukując i reagując możesz zapobiec tragedii!
Realizatorem badania jest Stowarzyszenie „RoPSAN” – projekt jest finansowany i realizowany
na zlecenie m. st. Warszawy, w kampanię zaangażowane są: Stowarzyszenie „RoPSAN”,
Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy oraz Fundacja Savant.
Badanie zostało przeprowadzone metodą „tajemniczego klienta” na 125 stacjach w Warszawie.
Większość stacji było badanych 4-krotnie 2 razy w 2017 i 2 razy w 2018. W br. zaplanowano
jeszcze jedno badanie. Audytor „nietrzeźwy kierowca” zataczał się, bełkotał, czuć było od
niego alkohol oraz wyraźnie zaznaczał, że jest kierowcą (kładł kluczyki na ladzie, wspominał
o jeździe samochodem). W badaniu brał również udział „trzeźwy kierowca”, który podejmował
interwencję, gdy sprzedawca wskanował alkohol w kasie i poprosił o zapłatę za piwo.

Mateusz Borek
dziennikarz sportowy Telewizji POLSAT
Nie myśl, że to Cię nie dotyczy, że to nie Twoja sprawa. Pijany kierowca, któremu
sprzedano alkohol na stacji benzynowej bądź w hipermarkecie, w każdej chwili może
zrobić krzywdę Twojemu dziecku, rodzicowi czy znajomemu.
W jednej sekundzie zakończyć czyjeś życie, przekreślić plany i marzenia. Pić alkohol
i wsiadać za kierownicę?
Nie możemy tego akceptować. Najłatwiej jest się nie odzywać, nie wtrącać … ale, czy
w takiej sytuacji warto oglądać się na innych, czekać aż ktoś zareaguje. Trzeba zrobić to
samemu, nawet kosztem nerwowej reakcji innych ludzi. To może uratować komuś życie.
Nie ma we mnie zgody na sprzedaż alkoholu nietrzeźwym kierowcom. Nie bójmy się
odebrać pijanemu kluczyki do samochodu czy głośno zaprotestować, widząc że właśnie
ktoś sprzedaje mu alkohol.
Nasza zdecydowana reakcja może uratować ludzkie życie. Dziś czyjeś, jutro być
może Twoje lub Twoich dzieci.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

