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NIELEGALNY RYNEK ALKOHOLU 

 

Streszczenie 

 Nielegalny alkohol w Polsce to poważny problem, aczkolwiek obecnie ilość takiego 

trunku trafiającego na rynek jest o wiele mniejsza niż na przełomie XX i XXI wieku. Budżet 

państwa z powodu funkcjonowania szarej strefy na rynku alkoholi traci 1 miliard zł rocznie. 

W ocenie resortu finansów 10% sprzedawanego alkoholu jest produkowane nielegalnie, ale 

przedsiębiorcy uważają, że ta szara strefa wynosi co najmniej 15%. Do największych 

zagrożeń związanych z nielegalnym rynkiem alkoholu należy zaliczyć wykorzystywanie 

skażonego alkoholu etylowego przeznaczonego do wytwarzania produktów 

nieprzeznaczonych do konsumpcji przez ludzi (rozpuszczalniki, podpałki do grilla, 

rozmrażacze itp.), po uprzednim jego odkażeniu, do produkcji wyrobów alkoholowych. 

Równie szkodliwym zjawiskiem jest przemyt alkoholu przez granicę wschodnią oraz 

nielegalna produkcja własna. Nielegalnie produkowany alkohol, dostępny przede wszystkim 

na bazarach, jest najczęściej rozprowadzany w plastikowych butelkach, nieoznaczonych 

znakami towarowymi żadnej firmy. 
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ILLEGAL ALCOHOL MARKET 

Abstract 

Illegal alcohol is a very serious social and legal problem in Poland. Hovewer the 

amount of illegal alcohol is nowadays much smaller than it used to be at the turn of 20th 

and 21st centuries. Polish state budget loses 1 billion PLN a year due to the  functioning of 

illegal market. According to  the data presented by the Ministry of Finance, 10% of  the sold 

alcohol had been produced illegally. The entrepreneurs estimate this number on 15%. One 

of the most important threats connected with illegal alcohol market is the usage of 

contaminated ethyl alcohol, used to produce commodities inedible for people (solvents, 

defrosts etc.). Illegal alcohol is very often a distillate of contaminated alcohol. Alcohol 

smuggling through the eastern border is another serious problem as well as illegal 

production. Illegal alcohol is very often offered on markets (bazaars) in plastic bottles, which 

are not marked by any trademarks. 
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