
Czy szkoła wyższa jest szkołą, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? 
 

Przepisy ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r, poz. 1286 tj.) określają między innymi kategorie miejsc i 

obiektów, na terenie których obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych.  

 

Przepis art. 14 ust.1 pkt.1 wymienionej ustawy wprowadza bezwzględny zakaz sprzedaży, 

podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i 

placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.  

 

Pojęcie szkoły interpretować należy w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje ustawa z 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Przepis art. 2 

ust. 2 powyższej ustawy wymienia następujące szkoły: 

1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, 

sportowe i mistrzostwa sportowego, 

2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 

dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa 

sportowego, 

3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, 

rolnicze i leśne, 

4. artystyczne. 

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 1 wskazanej ustawy ilekroć w przepisach jest mowa o 

szkole należy przez to rozumieć także przedszkole. 

 

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy szkoły ponadgimnazjalne to: 

1. zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 

3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. 

e i f, 

2. trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

3. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego, 

4. czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

5. dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w 

lit. a, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego, 

6. trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a, których 

ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego, 



7. szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie 

umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, 

8. trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie 

świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.  

  

Reasumując, na gruncie ustawy o systemie oświaty, szkołami są: 

1. przedszkole; 

2. szkoła podstawowa; 

3. gimnazjum; 

4. szkoła ponadgimnazjalna (średnia):  

� liceum ogólnokształcące,  

� liceum profilowane,  

� technikum,  

� zasadnicza szkoła zawodowa,  

� uzupełniające liceum ogólnokształcące,  

� technikum uzupełniające,  

� szkoła policealna 

1.  szkoła specjalna, 

2.  szkoły sportowe i artystyczne. 

 

Do szkół wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie należą szkoły wyższe, a tym 

samym do uczelni wyższych nie mają zastosowania przepisy art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
Do szkół wyższych ma natomiast zastosowanie ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 ze zm.). Na podstawie art. 227 wskazanej 

ustawy to na rektorze spoczywa obowiązek dbania o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa 

na terenie uczelni. Uczelnie wyższe, na podstawie obowiązujących przepisów, cieszą się 

znaczną autonomią w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na swoim terenie, co 

uprawnia je także do wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych. 
 


