
Ankieta dla sprzedawców napojów alkoholowych 
Ankieta jest realizowana na zlecenie Urzędu Gminy, Ankieta jest anonimowa 

1. Czy zdarza się, ze alkohol jest spożywany w obrębie sklepu? I jeśli tak to jak często?  

 Nie zdarza się 

 Raz w tygodniu 

 Rzadko, raz w miesiącu 

 Codziennie

2. Czy kiedykolwiek zdarzyło się jakieś nieprzyjemne zajście związane z alkoholem  

w obrębie sklepu? 

 Tak                                     Nie                                   Nie pamiętam  

3. Czy osoby nietrzeźwe podejmują próbę zakupu alkoholu?  

 Tak                                   Nie  

4. Czy widzi Pan/Pani coś niestosownego w sprzedaży alkoholu dorosłej osobie nietrzeźwej?  

 Tak   Nie   Nie wiem

5. Czy zdarzyło się Panu/Pani sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej ?  

 Tak  Nie  

6. Czy zna Pan/Pani przypadki sprzedaży nieletnim alkoholu lub papierosów na terenie gminy?  

 Tak znam /alkohol 

 Tak znam / papierosy  

 Nie znam / alkohol  

 Nie znam / papierosy

7. Czy kiedykolwiek sprzedał/ła Pan/Pani papierosy lub alkohol osobie, wiedząc, że jest 

niepełnoletnia? 

 Tak, sprzedałem/am alkohol  

 Tak, sprzedałem/am papierosy 

 Nie sprzedałem/am alkoholu 

 Nie sprzedałem/am papierosów  

8. Czy często zdarza się , że ktoś z dorosłych klientów podejmuje interwencję w sprawie 

sprawdzenia wieku kupujących alkohol młodszych ludzi?  

 Nigdy 

 Rzadko, raz w miesiącu 

 Raz w tygodniu   

 Codziennie

9. Jak często osoby niepełnoletnie podejmują próbę zakupu napojów alkoholowych?  

 Codziennie 

 Raz w tygodniu 

 Rzadko 

 Nigdy

10. Jak często osoby poniżej 18 roku życia próbują zakupić papierosy?  

 Codziennie                   Raz w tygodniu                Rzadko, raz w miesiącu                 Nigdy  

11. Jak często osoby poniżej 18 roku życia próbują zakupić napoje energetyzujące?  

 Codziennie                  Raz w tygodniu                Rzadko, raz w miesiącu               Nigdy  

12. Jak często osoby poniżej 18 roku życia próbują zakupić piwo 0%?  

 Codziennie                  Raz w tygodniu                    Rzadko, raz w miesiącu               Nigdy  

13. Czy w przypadku wątpliwości co do wieku osoby próbującej zakupić alkohol lub papierosy 

sprawdza Pan/Pani dokument tożsamości?  Tak     Nie 

14. Czy jest Pan/Pani świadomy/a jak kara grozi sprzedawcy, który sprzeda alkohol osobie 

niepełnoletniej?  Tak      Nie 

15. Czy wie Pan/Pani na czym polega zakaz reklamowania napojów alkoholowych w punkcie 

sprzedaży alkoholu?    Tak       Nie 


