
Rodziców 
zabili pijani 
kierowcy!

EDYCJA 2018

Ogólnopolska 
kampania

Dlaczego kampanie KAP są lepsze od innych?

Nie oczekujemy 
czasochłonnych, 

zbędnych 
działań

Nie narzucamy 
ukrytych kosztów 

i wieloletnich 
zobowiązań

Nie narażamy 
na ryzyko  

złej oceny gminnej 
profilaktyki

Dramat!
Półroczna Oliwia 
nie zobaczy już mamy,
rodzeństwo z Pomorza 
zostało sierotami…



Zabili, bo byli pi jani. Na zawsze 
zabrali dzieciom rodziców!

Okolice Wejherowa 

Usłyszałam huk i widziałam, jak Wiesia leci 
w powietrze, a później leży – opisywała 
reporterom TVN pani Barbara, która na 
własne oczy widziała, jak giną jej bliscy.

Tego dnia 37-letnia Wiesława i 31-letni 
Jarosław wracali quadem ze spotkania ze 
znajomymi. Zatrzymali się na poboczu, 
żeby dolać paliwa. Tą samą drogą w kie-
runku Lęborka przejeżdżał audi komplet-
nie pijany 21-latek. Z impetem uderzył 
w małżeństwo. Oboje zginęli na miejscu. 

Chłopak nawet się nie zatrzymał. Po-
mknął dalej, uderzając po drodze w jesz-
cze jeden samochód. Okazało się, że miał  
3 promile alkoholu w organizmie!

Na Wiesię i Jarka w domu 
czekało troje dzieci: synek 
i dwie córeczki. Chłopczyk 
miał wtedy 11 miesięcy. Swo-
je pierwsze urodziny obcho-
dził bez rodziców…

Emilia (20 l. =) razem z dwiema koleżanka-
mi wraca od znajomej. Do domu, w którym 
czeka na nią półroczna córeczka, 
zostało jej zaledwie 150 metrów.
W tym samym czasie przez małą miejsco-
wość pędzi seat ibiza, za którego kierow-
nicą siedzi 42-latek. Jedzie z kolegą, obaj 
są pijani. Samochód zjeżdża na pobocze 
i uderza w kobiety. Koleżanki Emilii zosta-
ją ranne. Ona wpada na maskę i uderza 
głową w szybę auta. Umiera na oczach 
ojca swojej córeczki. Kierowca seata miał 
1,7 promila alkoholu w organizmie.

Trzeba zrobić wszystko, by nie dopuścić  
do kolejnych dramatów!
Już dziś zapraszamy do najnowszej edycji „Przeciw 
pijanym kierowcom!”. Kampania pozwala dotrzeć nie 
tylko do kierujących, lecz także do pasażerów, świadków 
jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy i młodzieży. 
W wielu gminach, które uczestniczą w kampanii, doszło do 
obywatelskich zatrzymań pijanych kierowców.  
To dowód, że edukacja naprawdę działa!

Z winy 
pijanych 
kierowców 
każdego roku 
dziesiątki dzieci 
w Polsce 
zostaje 
sierotami!

Stracili 
mamę i tatę Wiesława (37 l. =) i Jarosław 

(31 l. =) osierocili troje dzieci

Straciła mamę
Tragedia w Wyszatycach



Od 2017 roku zero tolerancji 
dla pijanych kierowców!
Od niedawna obowiązują nowe, zaostrzone przepisy. Pijany lub odurzony narkotykami sprawca 
śmiertelnego wypadku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do więzienia na co 
najmniej 2 lata. Kara nie będzie mogła zostać zawieszona. Dotychczas dolna granica kary przy 
takim przestępstwie wynosiła zaledwie 9 miesięcy pozbawienia wolności, a wyrok do jednego 
roku więzienia można było zawiesić.

Osoby, które straciły prawo jazdy za jazdę pod wpływem środków odurzających, aby odzyskać 
dokument, muszą okazać zaświadczenie o skończeniu kursu (w przypadku zatrzymania prawa 
jazdy na więcej niż rok trzeba ponownie zdać egzamin!). Szkolenia prowadzone są w woje-
wódzkich ośrodkach ruchu drogowego, a ich koszt to kilkaset złotych. 

Nowy kodeks drogowy – wyższe kary dla pijanych 
kierowców. Poinformuj mieszkańców!

Łatwa dystrybucja i wysoka skuteczność!
l  W kampanię chętnie angażują się parafie. Księża rozdają ulotki po mszach 

i w trakcie święcenia pojazdów, przygotowują także apele i kazania o tematy-
ce profilaktycznej.

l  „Przeciw pijanym kierowcom!” wspiera policja. Funkcjonariusze angażują się 
w dystrybucję ulotek, organizują prelekcje dotyczące zagrożeń wynikających 
z jazdy pod wpływem alkoholu oraz wzmożone kontrole trzeźwości. Stróże 
prawa uczestniczą w piknikach profilaktycznych i organizują patrole z mło-
dzieżą, w czasie których rozdają materiały kampanii.

l  W dystrybucję włączają się szkoły nauki jazdy, sklepy monopolowe, stacje 
paliw i urzędy.

l  Ulotki zostały przygotowane także z myślą o gimnazjalistach. Materiały moż-
na przekazać do szkół!

Przestrzeż mieszkańców przed jazdą  
po alkoholu i uaktualnij informacje!
W najnowszej edycji „Przeciw pijanym kierowcom!” informujemy o nowych przepisach. Eduku-
jemy, budujemy świadomość i obalamy mity! 

W nowych materiałach stawiamy na edukowanie odpowiedzialnych przyszłych kierowców. 
Obecni gimnazjaliści kurs prawa jazdy mają jeszcze przed sobą. Warto już teraz budować w nich 
świadomość zagrożeń, jakie niesie jazda po alkoholu. Dzięki temu w przyszłości staną się od-
powiedzialnymi kierowcami i będą mniej skłonni do wsiadania do samochodu prowadzonego 
przez osobę nietrzeźwą.  

Wybierz kampanię, która od lat 
sprawdza się w setkach samorządów 

w całej Polsce. Dołącz do wielkiej 
koalicji samorządów przeciw pijanym 

kierowcom i przekonaj się, że to działa!



Co grozi pijanemu kierowcy? 

Jeżdżąc po alkoholu, ryzykujesz 
grzywnę, utratę prawa jazdy, 
a nawet karę bezwzględnego 

więzienia! Nie warto ryzykować.

Odpowiedzialny pasażer 

Podróżujesz samochodem ze starszymi 
kolegami lub rodziną? Nigdy nie zgadzaj się  

na przejażdżkę z kierowcą,  
który spożywał alkohol.

Pijany kierowca? Reaguję!

Na polskich drogach co roku 
z winy pijanych kierowców giną 

setki osób. Jeśli zauważysz osobę 
nietrzeźwą za kierownicą, nie 

bądź obojętny!

Czy wiesz, ile czasu potrzebuje Twój 
organizm, by pozbyć się alkoholu? 

Policja przestrzega przed  
tzw.wczorajszymi kierowcami, którym 

wydaje się, że wytrzeźwieli po kilku 
godzinach snu.

Piłeś wczoraj? Alkohol może wciąż 
znajdować się w Twoim organizmie 

Jesteś kierowcą? 
Nie wierz  

w cudowne sposoby 
na wytrzeźwienie 

Wielu ludzi daje wiarę 
nieprawdziwym informacjom, 
że można sprawić, by alkohol 

szybko wyparował z organizmu. 
Nie daj się nabrać! 

Surowe kary dla 
pijanych kierowców. 

Nie ryzykuj!

Sprawcami aż ¼ wypadków 
pod wpływem alkoholu  

są kierowcy w wieku od 18  
do 24 lat. Co im grozi?

Błąd, który kosztuje 
życie 

Co czuje pijany kierowca, 
który spowodował 

śmiertelny wypadek? 
Marek nie przypuszczał,  

że jedna zła decyzja  
okaże się tak tragiczna  

w skutkach…

Ludzie, którzy 
odważyli się 
powiedzieć 

„nie” pijanemu 
kierowcy, 

zasługują na 
podziw i szacunek. 

Dlaczego warto 
ich naśladować?

Prawdziwy bohater 

Co roku z winy nietrzeźwych kierowców  
giną setki osób. Kolejną ofiarą możesz być Ty  

lub ktoś z Twoich najbliższych.  

Widzisz nietrzeźwego za kierownicą?  
Zadzwoń pod numer 112. 

Pijani 
kierowcy  
zabijają.  
Reaguj!

Piłeś? 
Nie warto 
ryzykować

Pamiętaj, że wysokie stężenie alkoholu  
może utrzymywać się w organizmie  

jeszcze długo po wypiciu.
Możesz stracić prawo jazdy, spowodować poważny 

wypadek i trafić do więzienia na wiele lat. Nie ryzykuj!

Jesteś kierowcą? Nie wierz 
w cudowne sposoby na 
wytrzeźwienie. Ulotka dla 
dorosłych, format – 2/3 A4 
złożone na pół. W ulotce 
obalamy powszechne mity 
na temat trzeźwienia.

Materiały, które docenią mieszkańcy Państwa gminy!

„Przeciw pijanym kierow-
com!” to jedyna kampania 
dla samorządów, która tak 
kompleksowo obejmuje 
problem nietrzeźwości na 
drogach. W ulotkach obala-
my mity na temat trzeźwie-
nia. Można dowiedzieć się 
z nich, że sen, prysznic i obfi-
ty posiłek nie gwarantują, iż 
w naszym organizmie nie ma 
alkoholu.

Materiały przekonują, że 
po zakrapianej imprezie 
rano lepiej nie wsiadać za 
kierownicę. Ulotki instru-
ują także, jak przeliczać ilość 
wypitego alkoholu na czas 
potrzebny na wytrzeźwienie.

W kampanii dużo miejsca 
poświęcono roli świadków. 
Ich stanowczy sprzeciw 
może uratować komuś ży-
cie. W ulotkach zamiesz-
czono instrukcję, jak prze-
konać pijanego, by nie 
wsiadał do samochodu.

Co grozi pijanemu kierowcy? Ulotka dla 
dorosłych, format – A4 złożone do A5. 
W ulotce tłumaczymy, czym różni się 
stan nietrzeźwości od stanu po użyciu 
alkoholu. Ostrzegamy mieszkańców: za 
jazdę po alkoholu grożą nowe, bardzo 
surowe kary!

Surowe kary dla pijanych 
kierowców. Nie ryzykuj! 
Ulotka dla młodych kierow-
ców, format 2/3 A4 złożone 
na pół. W ulotce informujemy 
o karach grożących początku-
jącym kierowcom.

Pijany kierowca? Reaguję! Ulotka dla 
dorosłych, format – A4 złożone do A5. 
W ulotce przedstawiamy typowe sygnały, 
które mogą świadczyć o tym, że kierowca 
jest nietrzeźwy. Instruujemy, jak reagować 
w takiej sytuacji i jakie informacje przeka-
zać policji. Zachęcamy do podjęcia działań.

Błąd, który kosztuje życie. 
Ulotka dla młodzieży, for-
mat 1/3 A4. Ulotka, która 
jest świadectwem sprawcy 
wypadku. Młody człowiek, 
prowadząc pod wpływem 
alkoholu, zabił dziewczynę.

Odpowiedzialny pasażer. Ulotka dla 
młodzieży, format – A4 złożone do A5. 
W ulotce ostrzegamy młodych ludzi: 
w wypadkach powodowanych przez 
pijanych kierowców ginie wielu ludzi 
w Twoim wieku! Nie wsiadaj do auta 
z nietrzeźwym kolegą.

Prawdziwy bohater. Ulotka 
dla młodzieży, format – 1/3 
A4. Ulotka to świadectwo 
młodego chłopaka, który 
wykazał się dużą odwagą 
i powstrzymał pijanego kie-
rowcę. 

Piłeś wczoraj? Alkohol może wciąż 
znajdować się w Twoim organizmie. 
Ulotka dla dorosłych, format – A4 zło-
żone do A5. W ulotce zamieszczamy 
tabelkę, która pozwala przeliczyć ilość 
wypitego alkoholu na czas potrzebny do 
wytrzeźwienia.

Pijani kierowcy zabijają. Reaguj! 
Plakat, format B2

Piłeś? Nie warto ryzykować
Plakat, format B2



Ulotki dla dorosłych:
l  Co grozi pijanemu kierowcy?  

Format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Pijany kierowca? Reaguję!  

Format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Piłeś wczoraj? Alkohol może wciąż znajdować się 

w Twoim organizmie.  
Format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy

l  Jesteś kierowcą? Nie wierz w cudowne sposoby na 
wytrzeźwienie.  
Format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy

Ulotki dla młodzieży:
l  Odpowiedzialny pasażer. 

Format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Surowe kary dla pijanych kierowców. Nie ryzykuj! 

Format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l  Błąd, który kosztuje życie.  

Format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
l  Prawdziwy bohater.  

Format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
Plakaty:
l  Pijani kierowcy zabijają. Reaguj!  

Format B2, 30 egzemplarzy
l  Piłeś? Nie warto ryzykować.  

Format B2, 30 egzemplarzy

Samorządy, które przystąpią 
do kampanii, otrzymają pakiet 
materiałów, a w nim:

Przystępując do kampanii, samorząd 
realizuje zadanie z art. 41 ust. 1 pkt 3 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wyślij formularz:
l  Koszt pełnego pakietu kampanii  

to 2000 PLN + VAT. 
l  Możesz zakupić połowę pakietu lub jego 

wielokrotność. Nie prowadzimy sprzedaży 
mniejszych zestawów.

l  Wypełniony 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:
l  tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l  e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l  www.przeciwpijanymkierowcom.pl

Szukasz kampanii,  
która nie stwarza ryzyk i problemów?

Wybierz Krakowską Akademię Profilaktyki!
l Mały wysiłek, duża skuteczność 
l Jasne warunki płatności
l Wiele obywatelskich zatrzymań pijanych kierowców

Zacznij działania od razu!
Polecamy skorzystanie z opcji „Zaczynamy 
wcześniej!”, dzięki której niemal natych-
miast po zakupie można rozpocząć działa-
nia 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 28 lutego 2018 r.

Do gmin, które nie zaznaczą opcji „Zaczyna-
my wcześniej!”, materiały kampanii i fakturę 
wysyłamy 28 lutego 2018 r.

Zgłoszenia do kampanii 
przyjmujemy do 28 lutego 2018!


