
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

nr posiedzenia: 123 

data posiedzenia: 4 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk senacki nr 672, 

druki sejmowe nr 1988, 1988-A, 2024 i 2024-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Andrzej Pająk. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Maria Koc, Krzysztof Mróz, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Artur Warzocha, Jerzy Wcisła, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Zbigniew Król ze współpracownikami, 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji: 

dyrektor ds. koordynacji projektów Karol Stec, 

Sejm RP: 

poseł wnioskodawca Szymon Szynkowski vel Sęk, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa modyfikuje zasady ustalania przez radę gminy liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a także napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa na terenie gminy. 

W myśl ustawy rada gminy będzie ustalać, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń 

odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy oraz ograniczenia w godzinach 

nocnej sprzedaży (między 22.00 a 6.00) napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży. 

Ustawę omówił poseł wnioskodawca Szymon Szynkowski vel Sęk. Poseł Szymon Szynkowski 

vel Sęk zaproponował wprowadzenie 2 poprawek. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król przedstawił pozytywne stanowisko 

rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel zgłosiła uwagę do ustawy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Andrzej Pająk zgłosił 2 poprawki zaproponowane przed posła wnioskodawcę. 



 

 

Senatorowie Piotr Florek i Arkadiusz Grabowski zgłosili 3 poprawki do ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone przez senatora 

A. Pająka i 1 poprawkę zgłoszoną przez senatora A. Grabowskiego. 

Poprawki senatora P. Florka nie zostały przyjęte przez komisję. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Arkadiusz Grabowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 672 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


