
 
Cel szkolenia: 

Celem jest zapoznanie z przepisami w 
zakresie wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu 
oraz poza miejscem sprzedaży, jako  

zadania własnego gmin. 

Ponadto, podczas szkolenia 

zostaną omówione zasady 

wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w świetle 

przepisów obowiązujących 

podczas epidemii koronawirusa. 

Omówione zostaną wszystkie 

przepisy kolejnych wersji „tarcz 

antykryzysowych”, mające wpływ 

na pracę urzędów gmin w zakresie 

wydawania zezwoleń i naliczania 

opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu. Omówiona 

zostanie ustawa z dnia 21 stycznia 

2021 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2021 poz. 159), która weszła w 

życie z dniem 26 stycznia br. i 

pozwala radom gmin na 

uchwalanie ulg dla 

przedsiębiorców prowadzących 

gastronomiczną sprzedaż 

alkoholu. 

W jego trakcie zostaną omówione 

najczęstsze przypadki, na jakie 

urzędnicy napotykają w codziennej 

pracy, dotyczące wydawania 

zezwoleń i pobierania opłat. 

Szkolenie powinno pomóc w 

rozwiązaniu  wielu wątpliwości 

natury interpretacyjnej, które 

pojawiają się w trakcie stosowania 

przepisów ustawy. W szczególności 

omówiona zostanie procedura 

wydawania i cofania zezwoleń, 

problematyka naliczania opłat oraz 

najnowsze orzecznictwo.  

 

Adresaci: 

Szkolenie przeznaczone jest dla 

urzędników gminnych oraz 

członków gminnych  komisji 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

SZKOLENIE ON-LINE 06 PAŹDZIERNIK 2021 r. 
 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ” – NAJNOWSZE PRZEPISY 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia 

ustawy: limitowa i zasady usytuowania 

2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w 

tym: rodzaje tytułów prawnych,  Sanepid – decyzja czy 

zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady 

usytuowania  – jak je badać, uzyskanie opinii  gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod rządami 

przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. 

Tarcze antykryzysowe – przepisy obowiązujące aktualnie – pomoc 

dla przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                              

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

4. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań 

podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe 

obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych. 

5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a 

obowiązki wynikające z RODO. 

6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu. 

7. Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku  

z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa  

o małpkach”). 

8. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: 

Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na 

raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty. 

9. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, 

cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet. 

10. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do 

wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.   

11. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez 

przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle 

obowiązującego prawa. 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 06 październik 2021 r.  

Początek szkolenia: 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Inne rodzaje  postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić 

zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu. 

13. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo 

przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki 

przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń. 

14. Dyskusja, wymiana doświadczeń.   

 

Prowadzący:  
 

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu 

Miasta, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i pełnomocnik sądowy Komisji. 

 

Cena: 290 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres 

biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony www.matmar-szkolenia.pl 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 
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ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line 

 

Tytuł szkolenia: ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ” – 

NAJNOWSZE PRZEPISY 

Dnia: 06 październik 2021 r. 

Osoby zgłaszane na szkolenie: (Imię, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena: 290 zł netto/os* 

*Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 

całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych.  TAK/NIE (zaznaczyć właściwe) 

 

Dane do faktury: 

NABYWCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy): 

ODBIORCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

Telefon:* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:* …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

       * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu 

kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z 

polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być 

odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich 

danych osobowych przez Administratora. 

 

Podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………………………….. 


