
 

Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator 

Tel. 795 035 272  

e-mail: biuro@edukator-krakow.pl 
http://edukator-krakow.pl 

NIP: 602-005-15-87 

Ul. Św. Filipa 23/4 

31-150 Kraków 

 

 

Szkolenia stacjonarnego dla sprzedawców i właścicieli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych -  ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA 

MIEJSCE: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN: 3 x 45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 40 osób 

CEL: Szkolenie ma za zadanie uzmysłowić właścicielom punktów sprzedaży oraz 

sprzedawcom skalę odpowiedzialności wynikającą z posiadania zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, poprzez poznanie praw i obowiązków na nich spoczywających. 

U c z e s t n i c y  d o w i e d z ą  s i ę  jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.   

PRZEBIEG SZKOLENIA:  

1. Prawne aspekty sprzedaży i podawania alkoholu - przestrzeganie  zasad   

i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych 

2. Konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów 

prawnych 

3. Organy uprawnione do przeprowadzania kontroli 

4. Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych  

5. Organizacja stoiska 

6. Odpowiedzialność wynikająca z posiadania koncesji 

7. Test rozpoznawania wieku klienta 

8. Wpływ wczesnej profilaktyki na kształtowanie postaw młodego pokolenia w zakresie  

9. Porady dla sprzedawców napojów alkoholowych 
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Szkolenia TERENOWE dla sprzedawców i właścicieli punktów                      

sprzedaży napojów alkoholowych -  

NIEPEŁNOLETNI A ALKOHOL   

(w każdym punkcie sprzedaży indywidualnie ) 

MIEJSCE: w punkcie sprzedaży wyznaczonym przez Zamawiającego 

CZAS TRWANIA: 20/30minut   

LICZBA UCZESTNIKÓW:  sprzedawcy i właściciel danego punktu sprzedaży  

CEL: Szkolenie ma za zadanie uzmysłowić właścicielom punktów sprzedaży oraz 

sprzedawcom skalę odpowiedzialności wynikającą z posiadania zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, podkreślić fakt, jak trudno jest rozpoznać wiek, osoby kupującej napoje 

alkoholowe, po wyglądzie fizycznym. U c z e s t n i c y  d o w i e d z ą  s i ę  jak radzić sobie w 

sytuacjach trudnych.   

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

1. „Zakup kontrolowany” w sklepach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

Wizyta polega na próbie dokonania zakupu napoju alkoholowego przez osobę 

wyglądającą na niepełnoletnią. Badanie trwa wedle potrzeb.  

Uczestniczy w nich: 

 Trener prowadzący zajęcia 

 Osoba próbująca dokonać zakupu alkoholu - jest to osoba pełnoletnia, która w danym 

roku kalendarzowym ukończyła 18 r. życia, ale jej wygląd fizyczny oraz zachowanie 

budzą wątpliwości co do jej wieku 

2. Po odbyciu badania spotkanie informacyjno-edukacyjne podczas którego  

zos tanie   szczególnie podkreślony fakt, jak trudno jest rozpoznać wiek, osoby 

kupującej napoje alkoholowe, po wyglądzie fizycznym. W związku z tym bardzo 

ważna w takim przypadku jest kontrola dowodu osobistego, do której sprzedawca 

ma pełne prawo 

3. Prawne aspekty sprzedaży i podawania alkoholu - przestrzeganie  zasad   

i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych 

4. Szkody   wywoływane przez nadmierne spożycie alkoholu, jaki ma on wpływ na 

funkcjonowanie psychofizyczne człowieka, w szczególności na osoby młode 

5. Konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów 

prawnych 

6. Organy uprawnione do przeprowadzania kontroli 
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