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W związku z podjęciem prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o beżpiec~ństwie 
.. _- .. .,.. 

imprez masowych (druk sejmowy 2857) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych pragnie zgłosić propozycję uzupełnienia przedmiotowego projektu o 

następującą zmianę: 

"w art. 8a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącmie przez 

podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. l ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)." 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez 

masowych może odbywać się wyłącznie w oparciu o zezwolenie wydawane przedsiębiorcom, ' i 

.. , 



których działalność polega na organizacji przyjęć tzw. ,,zezwolenie kateringowe". Zezwolenia 

te wydawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla siedziby danego 

przedsiębiorcy, a z uwagi na nie określenie w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jakichkolwiek ograniczeń w ich 

zakresie terytorialnym uprawniają one do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 

całego kraju. Oznacza to w praktyce, iż organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie 

imprezy masowej w wielu przypadkach nie będzie tożsamy z organem wydającym zezwolenie 

na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Rozwiązanie to w macmym stopniu 

ogranicza wpływ gminy na prowadzenie racjonalnej polityki ograniczania dostępności 

fizycznej napojów alkoholowych, pozbawia gminę na terenie której alkohol był sprzedawany 

dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń, utrudnia prowadżenie kontroli sprzedaży 

napojów alkoholowych (która zgodnie z art. 18 ust. 8 w/w ustawy prowadzona jest przez organ 

wydający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych). Niezależnie od powyższego 

zauważyć należy, iż jak to jnż było wspomniane powyżej zezwolenia, o których mowa w art. 

181 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mają zgodnie 

z zamysłem ustawodawcy służyć przedsiębiorcom, których działalność służy organizacji 

przyjęć, zaś prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych podczas trwania 

imprezy masowej z całą pewnością nie mieści się w zwyczajowym pojęciu organizacji 

przyjęcia. Zauważyć należy, iż wprowadza ono także nieuzasadnione interesem publicznym 

ograniczenie możliwości prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych podczas trwania 
--

imprez masowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w stałych punktach 

sprzedaży napojów alkoholowych. Z uwagi na wszystkie powyższe względy proponuje się by 

sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez masowych prowadzona była na 

podstawie zezwoleń jednorazowych wydawanych na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O zezwolenie to mogą ubiegać 

się wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zaś 

organem właściwym do jego wydania jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy dla 

miejsca w którym odbywać się ma sprzedaż. Rozwiązanie to pozwoli zatem z jednej strony na 

zwiększenie zakresu kontroli nad prowadzeniem sprzedaży produktu o znacznym stopniu 

społecznej szkodliwości, z drugiej zaś znacząco rozszerzy krąg przedsiębiorców mogących 

ubiegać się o wydanie zezwolenia 


