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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji 

i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 

(druk nr 130) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 

jest ustalenie na nowo wymagań dla wódki, która może być oznakowana oznaczeniem 

geograficznym Polska Wódka/Polish Vodka tj. ogranicza katalog roślin, z których można 

pozyskać alkohol do produkcji wódki z tym oznaczeniem. Zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. 

w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych 

napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady nr 1576/89 nazwa wódka 

może być stosowana wyłącznie do wódek otrzymanych ze zbóż i ziemniaków. Dla wódek 

uzyskanych z pozostałych surowców rolniczych wprowadzono obowiązek podawania nazwy 

użytych surowców. Przed wprowadzeniem tej zmiany definicja wódki zezwalała na 

nazywanie wódką każdej wódki otrzymanej z dowolnych surowców pochodzenia rolniczego. 

Jednocześnie zdaniem ustawodawcy, w celu podkreślenia cech odróżniających Polską Wódkę 

od innych wyrobów tej samej kategorii, z uwagi na pochodzenie z konkretnego obszaru 

geograficznego, powinna spełniać szczególne wymagania surowcowe i technologiczne. 

Zgodnie ze zmienionym art. 38 ust. 1 ustawy, ma to być wódka niezawierająca 

dodatków innych niż woda albo wódka smakowa o nadanym dominującym smaku innym niż 

smak surowców użytych do jej wyrobu, zawierająca naturalne środki aromatyczne, 

a w szczególnych przypadkach barwniki, o maksymalnym poziomie cukru wyrażonym jako 

cukier inwertowany nieprzekraczającym 100 gramów na litr czystego alkoholu otrzymana 
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z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa 

lub pszenżyta albo ziemniaków, uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

wszystkie etapy wyrobu odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która może 

być leżakowana w celu nadania jej szczególnych właściwości organoleptycznych (art. 1). 

Ustawa wprowadza przepis intertemporalny na podstawie którego wódki 

z oznaczeniem geograficznym Polska Wódka/Polish Vodka wyprodukowane przed dniem 

wejścia w życie ustawy niespełniające wymagań nowej ustawy mogą być wprowadzane do 

obrotu lub znajdować się w obrocie nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy (art. 2). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy pochodzi z przedłożenia rządowego (druk nr 170). Prace nad ustawą 

prowadziła Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w pierwszym czytaniu dokonała zmian 

w projekcie ustawy (druk nr 338). Komisja rozszerzyła katalog surowców, z których może 

być produkowana Polska Wódka o przenżyto oraz dopuściła możliwość rozlewu wódki poza 

granicami kraju. Wydłużony został termin w przepisie przejściowym z 12 do 18 miesięcy 

oraz termin wejścia w życie ustawy z 14 dni do 6 miesięcy w celu umożliwienia producentom 

dostosowania produkcji do nowych przepisów lub pozbycia się zapasów wódki 

wyprodukowanej zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia wejścia w życie ustawy. 

W drugim czytaniu została zgłoszona poprawka mająca na celu rozszerzenie katalogu 

surowców, z których miałaby być produkowana Polska Wódka o kukurydzę. Poprawka nie 

uzyskała poparcia (druk nr 338A).  

 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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Legislator 


