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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września (dalej w skrócie: Burmistrz),  
w całym okresie objętym kontrolą, do dnia zakończenia kontroli, tj. 31 stycznia  
2020 r.  

 

1. Diagnoza potrzeb i strategie ograniczania dostępności napojów 
alkoholowych. 

2. Działania na rzecz zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie reklamy 
i promocji napojów alkoholowych.  

 

Od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, z wykorzystaniem danych 
i dowodów sporządzanych przed tym okresem.  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Tomasz Juszkiewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/176/2019 z 9 grudnia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r., poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK miasto i gmina Września (dalej: gmina) nie wywiązywała się rzetelnie 
z obowiązku podejmowania działań zapewniających ograniczenie dostępności 
alkoholu i przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży i reklamy napojów 
alkoholowych. 

 

Organy gminy, ustalając maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc ich sprzedaży 
i podawania, nie uwzględniły w wystarczającym stopniu ustawowego obowiązku 
podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów 
alkoholowych poprzez ograniczenie ich dostępności3. Przygotowania 
obowiązujących od 2018 r. uchwał ustalających zasady sprzedaży napojów 
alkoholowych nie poprzedziła analiza faktycznego wpływu proponowanych 
rozwiązań na ograniczanie dostępności alkoholu na terenie gminy, a przesłanki 
i argumenty uzasadniające ich wprowadzenie nie znajdowały odzwierciedlenia 
w żadnym z obowiązujących w kontrolowanym okresie, gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W przygotowanych przez 
Burmistrza uzasadnieniach projektów uchwał nie wskazano żadnych argumentów 
przemawiających za tym, czy (i w jaki sposób) przyjęte rozwiązania mogą 
przyczynić się do ograniczenia dostępności, a tym samym, do zmniejszenia 
spożycia napojów alkoholowych w gminie. Działo się tak, pomimo posiadania przez 
Burmistrza informacji o negatywnych zdarzeniach związanych z używaniem 
alkoholu i ich skutkach dla mieszkańców gminy. Jako motyw podejmowania uchwał 
wskazano jedynie argument formalny - zmianę przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, co w ocenie NIK, świadczy o  nierzetelnej realizacji zadań w zakresie 
ograniczania dostępności napojów alkoholowych. O braku rzetelności, w ocenie 
NIK, świadczy również brak analiz odnoszących się do zasadności skorzystania 
z  fakultatywnych narzędzi regulacyjnych, służących ograniczaniu spożycia alkoholu 
na jej obszarze. 

W latach 2017 i 2019 Burmistrz wywiązał się wprawdzie z obowiązku 
przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, nie zapewnił jednak rzetelnego 
dokumentowania ich przebiegu. Jako nierzetelne NIK ocenia również 
nieprowadzenie w 2018 r. kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania  
z wydanych zezwoleń4. Podmioty do kontroli, w latach 2017 i 2019, typowano 
z pominięciem ustawowego obowiązku przeprowadzenia analizy 
prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez sprzedających napoje alkoholowe, 
a w ramach kontroli nie weryfikowano prawdziwości złożonych przez 
przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych. Nie zachowano też należytej staranności 
w dokumentowaniu przebiegu tych kontroli, co nie dawało Burmistrzowi możliwości 
weryfikacji rzetelności ich przeprowadzenia. Jako nierzetelność NIK ocenia również 
brak rozwiązań, które pozwoliłyby gminie skutecznie wywiązywać się  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Zobacz: art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.).   
4 W 2018 r. ani Burmistrz, ani na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych nie dokonywali kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia. Zakres kontroli realizowanych przez straż miejską nie obejmował jednak przestrzegania zasad 
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, lecz dotyczyły one zgodności działań 
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. 

OCENA OGÓLNA 
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z obowiązku podejmowania interwencji w związku z naruszeniami zakazu oraz 
stosowania zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych. 

Pozytywnie NIK ocenia nawiązanie przez Burmistrza współpracy z policją na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, zwłaszcza 
w okolicy punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

 

1. Diagnoza potrzeb i strategie ograniczania dostępności 
napojów alkoholowych. 

 

1. Rada Miejska we Wrześni (dalej: rada gminy), zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości), uchwaliła - odrębnie 
na każde z lat 2017-2020 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (dalej: gminny program).   

(akta kontroli str.161-217) 

2. Częścią gminnych programów na lata 2017-2020 była diagnoza, zawierająca 
opis problemu alkoholowego w Polsce oraz dla gminy. Źródłem informacji do 
przygotowania diagnozy były dane: Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (dalej: PARPA); Poradni Leczenia Uzależnień 
i Współuzależnienia „Centrum U”; Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (dalej: gminna komisja); Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (dalej: Punkt Konsultacyjny), Komendy 
Powiatowej Policji (dalej: KPP); Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: OPS); 
Straży Miejskiej (dalej: SM) oraz raportu z „Diagnozy problemów uzależnień 
gminy i miasta Września6”(dalej: raport) przeprowadzonej w 2014 r.  

(akta kontroli str. 161-217) 

Diagnoza była oparta o następujące dane: liczba rodzin korzystających z usług 
OPS; liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym; liczba spraw 
prowadzonych przez gminną komisję; liczba wykroczeń i przestępstw 
popełnionych na drodze przez nietrzeźwych kierowców (dane z KPP we 
Wrześni); liczba osób zatrzymanych w KPP w celu wytrzeźwienia. W ramach 
współpracy7 gminy z KPP we Wrześni, policja przekazywała informacje 
o: zagrożeniach w rejonach służbowych dzielnicowych; zagrożeniach 
występujących na terenie gminy w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
spokoju i porządku publicznego; miejscach, w ocenie policji zagrożonych 
przestępczością i przeprowadzonych w nich kontrolach (w tym lokale 
gastronomiczne, miejsca grupowania się młodzieży, obiekty handlowe po 
godzinach ich zamknięcia); liczba ujawnionych wykroczeń, w tym wynikających 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Autorem „Raportu z badania społecznego w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych 
przeprowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września” jest General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. 
7 Zarówno dodatkowe, płatne patrole policji, jak również współpracę Straży Miejskiej we Wrześni z policją 
opisano szerzej w Obszarze 2., pkt. 1 i 8. 
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z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Dzięki ww. współpracy, SM we Wrześni 
dysponowała informacjami o obszarach szczególnych zagrożeń oraz kontrolach 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych i stwierdzonych w ich toku uwagach.  

 (akta kontroli str. 161-217, 394-399, 666-669, 682-729) 

Raport, przytaczając badania dotyczące zależności pomiędzy liczbą punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych, a wielkością problemów alkoholowych, 
wskazuje, że gęstość punktów sprzedaży ma wpływ na poziom jego spożywania 
poprzez świadomość bezproblemowej dostępności. W raporcie przedstawiono 
zestawienie pokazujące liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
w  gminie Września8, limit punktów sprzedaży i liczbę punktów sprzedaży 
przypadających na jednego mieszkańca za lata 2006-2008. Autorzy raportu 
zauważają, że młode osoby nie mają problemu z zakupem alkoholu, co może 
być wynikiem nienależytej kontroli sprzedawców sklepów z alkoholem, klubów, 
dyskotek, zakupów przez starszych kolegów czy też zbyt poważnego wyglądu. 
Według raportu, z przypadkami sprzedaży alkoholu nieletnim spotkało się: 
57,7% respondentów „nigdy”; 38,1% „kilka razy”; 4,2% „często”, przy czym 
56,4% badanych widząc, że nieletni kupuje alkohol, nie zareagowało. 
W raporcie, władzom samorządowym zalecono: kontrolę rynku napojami 
alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim; prowadzenie cyklicznych szkoleń sprzedawców napojów 
alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży i podawania 
alkoholu nieletnim i nietrzeźwym; policji i straży miejskiej zalecono natomiast 
kontrolę miejsc sprzedaży alkoholu oraz lokali rozrywkowych pod kątem 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.  

(akta kontroli str. 69-160) 

W diagnozie nie przedstawiono danych o liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych obowiązujących dla terenu gminy w poszczególnych latach, w tym 
w podziale na punkty sprzedające alkohol przeznaczony do spożycia w miejscu 
i poza miejscem sprzedaży oraz w podziale na poszczególne kategorie 
zezwoleń. Diagnoza nie uwzględniała również danych o liczbie mieszkańców 
przypadających na punkt sprzedaży napojów alkoholowych; liczbie cofniętych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przyczynach cofnięć; liczbie 
kontroli przeprowadzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów 
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; wartości alkoholu 
sprzedanego na terenie gminy, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych (według procentowego udziału alkoholu w napoju).  

(akta kontroli str. 69-217) 

W diagnozie nie wykorzystano też informacji o zagrożeniach występujących na 
terenie gminy, w szczególności nie przedstawiono i nie dokonano analizy 
obszarów gminy, zdaniem KPP we Wrześni i SM we Wrześni, szczególnie 
narażonych na ryzyko popełniania wykroczeń i przestępstw związanych  
ze spożyciem napojów alkoholowych. Gmina nie prowadziła analizy 
wymienionych danych o problemach, zdarzeniach i zjawiskach związanych ze 
spożywaniem alkoholu pod kątem ich związku z dostępnością napojów 
alkoholowych na jej terenie. Nie wykorzystano też danych o rodzaju wykroczeń 
popełnionych w związku ze spożyciem alkoholu na szkodę ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości oraz o interwencjach podejmowanych przez policję w konkretnym 

                                                      
8 Łącznie oraz osobno: do spożycia poza miejscem sprzedaży; do spożycia w miejscu sprzedaży.  
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punkcie sprzedaży napojów alkoholowych9, którymi dysponowała KPP we 
Wrześni10. 

Gromadzenie i analiza danych i informacji na temat skali i rodzaju problemów 
związanych z alkoholem oraz ich związku z jego dostępnością na terenie gminy, 
są niezbędne nie tylko dla oceny efektów już podjętych działań, ale również dla 
ich weryfikacji tak, aby móc podjąć ewentualne działania korygujące. W ocenie 
NIK, gmina nie wykorzystała należycie posiadanych danych i informacji tak, aby 
w przyszłości wykorzystać wnioski płynące z ich analizy do poprawy 
skuteczności działań mających ograniczyć poziom spożycia i dostępności 
napojów alkoholowych.       

(akta kontroli str. 69-217, 394-399, 666-669, 682-729) 

Gminne programy na lata 2017-2020 określały następujące cele główne: 
profilaktyka i prewencja; terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego 
wpływu alkoholu na zdrowie; ewaluacja oraz monitoring. Każdemu z celów 
głównych przypisano cele szczegółowe i zadania zmierzające do ich osiągnięcia, 
wskazano również zadania mające ograniczyć spożycie napojów alkoholowych11. 
Każdemu z zadań wskazanych w gminnych programach przypisano wskaźnik 
określający stopień jego realizacji. I tak, zadaniom związanym z ograniczaniem 
spożycia napojów alkoholowych przypisano następujące wskaźniki: liczba patroli, 
liczba wykrytych spraw związanych ze spożywaniem alkoholu lub innych 
substancji psychoaktywnych, liczba wydanych zezwoleń, liczba 
przeprowadzonych kontroli, liczba ujawnionych przypadków nieprzestrzegania 
zapisów ustawy, liczba dokumentów wprowadzonych do obiegu informacji, liczba 
adresatów dokumentów. 

(akta kontroli str. 161-217) 

W gminnych programach na lata 2017 i 2018 nie określono potrzeb ograniczania 
dostępności alkoholu, w sposób stanowiący wytyczną dla określenia liczby 
punktów sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych, stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości, w brzmieniu obowiązującym do 8 marca 2018 r. 
Natomiast w gminnych programach na lata 2019 i 2020, mimo posiadania 
danych o zjawiskach i zdarzeniach związanych z używaniem alkoholu, w żaden 
sposób, np. poprzez sformułowanie celu, wskazanie działań i zadań lub 
wskaźników oceny skuteczności realizowanych zadań, nie odniesiono się do 
kwestii pozostawienia na wyznaczonym poziomie, zmniejszenia lub zwiększenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, usytuowania 
miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godzin 

                                                      
9 W Systemie Wspomagania Dowodzenia (SWD) odnotowuje się wszelkie interwencje – dane dotyczące 
interwencji w konkretnym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych można uzyskać za pomocą zdefiniowanego 
adresu i analizy wpisów dotyczących interwencji.   
10 Dane z Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol) dostępne od 1 stycznia 2017 r. 
11 Są to m.in.: finansowanie i wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz działań kontroli interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów 
alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia (przypisując wskaźnik 
określający stopień realizacji zadania: liczba szkoleń, liczba przeszkolonych sprzedawców); wspieranie działań 
prewencyjnych przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez 
dofinansowywanie dodatkowych płatnych patroli pełnionych w czasie ponadnormatywnym (wskaźnik: liczba 
patroli, liczba wykrytych spraw związanych ze spożywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych); 
działania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków  
w sprawie wydawania zezwoleń na alkohol (wskaźnik: liczba wydanych zezwoleń); kontrola punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie zakazu 
reklamy i promocji oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom nietrzeźwym  
a także pod zastaw lub na kredyt (wskaźnik: liczba przeprowadzonych kontroli, liczba ujawnionych przypadków 
nieprzestrzegania zapisów ustawy). 
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sprzedaży napojów alkoholowych, co uniemożliwiało realizację 12 ust. 7 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, w brzmieniu obowiązującym po 8 marca 2018 r.  
Do uwzględnienia w gminnych programach zadań regulacyjnych w zakresie 
zmniejszania dostępności fizycznej alkoholu, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości, gminę zobowiązywały postanowienia Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (dział VI, pkt 3, ppkt 3.1.3.). Burmistrz nie 
wskazał przyczyn braku ujęcia w diagnozie lokalnych problemów alkoholowych 
(stanowiącej część ww. programów) kwestii dotyczących spożycia i sprzedaży 
napojów alkoholowych w gminie.  

 (akta kontroli str. 69-320, 682-729) 

W programach nie odniesiono się do efektów osiąganych przez gminę w latach 
poprzednich, które mogłyby wskazać obszary do zmiany lub kontynuacji 
podjętych działań. Nie przedstawiono też innej dokumentacji, w której 
znajdowałoby się okresowe porównanie wartości liczbowych osiągniętych 
wskaźników lub wyniki ewaluacji.  

(akta kontroli str. 161-217, 321-344, 682-729) 

3. W latach 2015-2018 (do wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości) w gminie obowiązywała uchwała nr V/43/2003 
z 20 stycznia 2003 r. ustalająca liczbę punktów sprzedaży na terenie gminy: 
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - na 170; napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży - na 120.  

(akta kontroli str. 406-407) 

Rada gminy, w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, podjęła 
21 czerwca 2018 r. uchwałę nr XXXVI/462/2018 w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy 
Września (dalej: uchwała z 21 czerwca 2018 r.). Uchwała weszła w życie przed 
9 września 2018 r., tj. w terminie wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 
2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych12. Rada gminy 
uwzględniła w uchwale z 21 czerwca 2018 r. zezwolenia jednorazowe,  
nie skorzystała natomiast z możliwości ustalenia osobnych limitów zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych 
gminy13. Przed podjęciem uchwały zasięgano opinii jednostek pomocniczych 
gminy, jednak żadne z sołectw nie przesłało swojego stanowiska ani uwag do 
przekazanego projektu uchwały. Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy, uchwałą z 21 czerwca 2018 r., 
ustalono na 870, i tak: zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 170, a w miejscu 
sprzedaży - 120; zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (za 
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 170, 
a w miejscu sprzedaży - 120; zawierających powyżej 18% alkoholu, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 170, a w miejscu 
sprzedaży - 120. 

(akta kontroli str.  414-548) 

W uchwale z 21 czerwca 2018 r. ustalono zasady usytuowania punktów 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy, i tak: punkt 

                                                      
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 310. 
13 Możliwość wynika z art. 12 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  
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sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od 
obiektów chronionych; za obiekty chronione uznano przedszkola, szkoły oraz 
kościoły, w których sprawowany jest kult religijny. Ponadto uchwała ustaliła 
sposób liczenia odległości od obiektów chronionych. Uchwała, przed przyjęciem 
przez radę gminy została pozytywnie zaopiniowana przez komisje rady gminy: 
edukacji; komunalno-finansową; rozwoju wsi; bezpieczeństwa i polityki 
społecznej.  

 (akta kontroli str. 414-416) 

Przed wejściem w życie powyższych zasad, obowiązywały uchwały nr X/127/11 
z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz nr V/44/2003 z 20 stycznia 2003 r., ustalające 
analogiczne14 zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Przedmiotowe uchwały wprowadzały ponadto zakaz spożywania 
napojów alkoholowych na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz na 
terenie cmentarzy. Zakaz ten nie został powtórzony w uchwale z 21 czerwca 
2018 r. Jak wyjaśnił kierownik jednostki, zakazu nie powtórzono gdyż uznano, 
że regulacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości obejmują wcześniej wyłączone 
ze spożycia tereny (art. 14 ust. 2a i art. 16). Burmistrz nie wskazał,  
aby rozważane było objęcie zakazem innych terenów, niż wprost wskazane  
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. W okresie objętym kontrolą, rada gminy 
nie podejmowała uchwały o stałym lub czasowym zakazie sprzedaży, 
podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, w innych 
niewymienionych miejscach, obiektach, ani na określonych obszarach  
ze względu na ich charakter, co umożliwiał przepis art. 14 ust. 6 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Gmina nie prowadziła również żadnych analiz 
w tym zakresie. 

 (akta kontroli str. 408-416, 670-671, 682-729) 

Ustalenia dla gminy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych nie poprzedzono analizą związku pomiędzy 
liczbą obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasadami 
usytuowania miejsc ich sprzedaży, a skalą niekorzystanych zjawisk na terenie 
gminy związanych ze spożywaniem alkoholu. Co więcej, wprowadzone 
rozwiązania w istocie doprowadziły do zwiększenia potencjalnej liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych15. W latach 2015-2019, liczba obowiązujących 
na terenie gminy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych była znacząco 
niższa od przewidzianej uchwałą z 21 czerwca 2018 r. maksymalnej liczby 
i wynosiła: dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od 61 do 66% limitu, 
a w miejscu sprzedaży - od 48 do 51% limitu; dla napojów o zawartości powyżej 
4,5% alkoholu do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży - od 56 do 62% limitu, a w miejscu 
sprzedaży - od 22 do 27% limitu; dla napojów o zawartości powyżej 18% 
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - od 56 do 
61 % limitu, a w miejscu sprzedaży - od 27 do 28 % limitu.  

                                                      
14 Wszystkie uchwały wyznaczają odległość 50 m od obiektów chronionych. Zmienia się natomiast katalog 
obiektów chronionych. Uchwała z dnia 29 grudnia 2011 r. uwzględnienia istnienie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Uchwała z 20 stycznia 2003 r. uznawała ponadto za obiekt chroniony placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, kaplice, cmentarze, placówki prowadzące zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne z 
dziećmi i młodzieżą do lat 18 oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.  
15 Uchwała nr V/43/2003 z 20 stycznia 2003 r. ustala limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Obecnie 
obowiązujące regulacje wyznaczają maksymalną ilość zezwoleń, zatem hipotetycznie liczba dopuszczalnych 
punktów sprzedaży mogłaby w znaczący sposób wzrosnąć.  
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Odnosząc się do kwestii nieprzeprowadzenia analiz uzasadniających 
wprowadzenie maksymalnej liczby udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w wysokości określonej uchwałą z 21 czerwca 2018 r., Burmistrz 
wyjaśnił, że w jego ocenie z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie 
wynika wprost obowiązek obniżania liczby zezwoleń. Burmistrz wskazał 
również, że utrzymano regulację usytuowania punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych w odległości 50 m od obiektów chronionych, tj. uchwaloną przez 
Radę Miejską w 2011 r., „wobec braku zgłaszanych wniosków i skarg  
o potrzebie zmiany”. 

 (akta kontroli str. 406-416, 682-729) 

Z kolei, odnosząc się do kwestii braku analiz odnośnie zasadności 
wprowadzenia innych fakultatywnych regulacji dotyczących ograniczania 
spożycia napojów alkoholowych, Burmistrz wyjaśnił, że rozwiązania te mają 
charakter fakultatywny i gmina nie musi z nich korzystać. Jednostki pomocnicze 
– na terenie gminy Września to 33 sołectwa – zostały zaproszone  
do konsultacji, jednak żadne z nich nie wystąpiło o dodatkowe regulacje na 
swoim terenie.  

(akta kontroli str. 682-729) 

W ocenie NIK, zasady sprzedaży napojów alkoholowych, ujęte  
w obowiązujących w okresie objętym kontrolą uchwałach rady gminy zostały 
opracowane i przyjęte bez zachowania należytej staranności. W toku kontroli, 
Burmistrz nie przedłożył analiz, opracowań bądź innych dokumentów 
przemawiających za tym, że zaproponowane w projektach uchwał, a następnie 
przyjęte w obowiązujących uchwałach rozwiązania, mogą - długofalowo lub 
w krótkim okresie - pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie poziomu spożycia 
i dostępności napojów alkoholowych na terenie gminy.  

Nie przeprowadzono również analiz odnoszących się do zasadności 
skorzystania z pozostałych, fakultatywnych narzędzi ograniczania spożycia 
alkoholu przysługujących gminie, tj. możliwości wprowadzenia osobnych limitów 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek 
pomocniczych gminy oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.   
Bez takich analiz, w ocenie NIK, nie jest możliwe rzetelne wywiązywanie się 
z obowiązku podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia 
napojów alkoholowych m.in. poprzez ograniczanie dostępności napojów 
alkoholowych (zobacz:  art. 1 ust.1, w pow. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości oraz Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 
– dział VI pkt 3.1.3. ppkt 1).  

Uzasadnienia ww. uchwał ustalających zasady sprzedaży napojów 
alkoholowych wskazują jedynie na zasadność ich podjęcia ze względu na 
konieczność realizacji zapisów ustaw. Powołano się też na możliwość ustalenia 
stosownych limitów i zasad, nie wskazano natomiast żadnych przesłanek jakimi 
kierowano się przyjmując konkretne rozwiązania w kontekście ograniczenia 
sprzedaży napojów alkoholowych. Podjęte przez radę gminy uchwały zawierały 
takie same treści i uzasadnienia, jak przedkładane przez Burmistrza projekty 
uchwał. 

(akta kontroli str. 406-416) 

Burmistrz wskazał, że uchwała, jako akt prawa miejscowego, podlega kontroli 
sprawowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego, który po przeprowadzeniu 
kontroli nie stwierdził żadnych uchybień co do treści i braków formalnych 
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uchwały. Jego zdaniem, żaden przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie 
wskazuje, jakie warunki formalne musi spełniać uzasadnienie uchwały.  

(akta kontroli str. 692) 

NIK zauważa, że zarówno przygotowanie projektu, jak i uchwalenie uchwały  
z objętego kontrolą zakresu, musi być poprzedzone stosownymi badaniami 
mającymi na celu ustalenie istotnych powodów jej podjęcia. Jest to istotne nie 
tylko dla oceny adekwatności proponowanych rozwiązań do potrzeb 
ograniczenia dostępności alkoholu, ale również z tego względu,  
że postanowienia tych uchwał ograniczają swobodę działalności gospodarczej, 
a powody za tym przemawiające powinny być prawdziwe i rzetelnie 
umotywowane16. Nadto, niewskazanie w projekcie aktu prawa miejscowego 
konkretnych okoliczności faktycznych (motywów podjęcia aktu prawa 
miejscowego) jest w istocie niezgodne z § 131 ust. 1 w zw. z § 143 załącznika 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”17. Rzetelność stanowienia prawa 
miejscowego wymaga z kolei, aby organ wydający akt prawa miejscowego 
sporządził uzasadnienie, które powinno wyjaśniać z jakich względów,  
np. określona w uchwale odległość od miejsc chronionych została uznana  
za wystarczającą z punktu widzenia ograniczenia dostępności alkoholu  
i realizacji gminnej polityki w tym zakresie, a ustalone zasady powinny być 
uzasadnione specyfiką miejscowych warunków18.  

(akta kontroli str. 406-416, 682-729) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Pomimo posiadania danych o zagrożeniu zjawiskami związanymi ze spożywaniem 1.
alkoholu, nie analizowano i nie weryfikowano podejmowanych w gminie działań pod 
kątem ich skuteczności w ograniczaniu dostępności alkoholu. Kontrolowana 
jednostka, wprowadzając rozwiązania faktycznie zwiększające potencjalną liczbę 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nie przeprowadziła analiz związku 
pomiędzy liczbą obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
a liczbą niekorzystanych zjawisk na terenie gminy związanych ze spożywaniem 
alkoholu. Gmina nie zweryfikowała również zasadności skorzystania 
z  fakultatywnych narzędzi regulacyjnych, służących ograniczaniu spożycia alkoholu 
na jej obszarze. Świadczy to, w ocenie NIK, o braku należytej staranności przy 
realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej kontroli. 

(akta kontroli str. 69-320) 

 Organy gminy, przygotowując i przyjmując obowiązujące w latach 2017-2020 akty 2.
prawa miejscowego określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych: 

                                                      
16 Zobacz np.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15 stycznia 2019 r., sygn. akt III 
SA/Kr 1131/18 (Lex nr 2608386); wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 30 maja 2018 
r., sygn. akt  II SA/Sz 366/18 (Lex nr 2503112). 
17 Dz. U. z 2016 r., poz. 283. Do przygotowania projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio 
zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1-7 i w 
dziale II, a do przepisów porządkowych - również w dziale I w rozdziale 9 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, chyba że odrębne przepisy 
stanowią inaczej. 
18 Zobacz np. wyroki: II SA/Sz 236/18 (LEX nr 2501927), III SA/Lu 335/13 (LEX nr 143362), III SA/Łd 755/17 
(LEX nr 2434045), I SA/Bk 306/19 (LEX nr 2716392). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

11 

 nie uwzględniały w wystarczającym stopniu ustawowego obowiązku podejmowania 
działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych poprzez 
ograniczenie ich dostępności,  

 nie wskazywały powodów przemawiających za wprowadzeniem konkretnych 
rozwiązań, które znajdowałyby oparcie w zidentyfikowanych zjawiskach i skali ich 
występowania na terenie gminy. 

(akta kontroli str. 69-320) 

 W gminnych programach na lata 2017-2020 nie ujęto danych dających radzie gminy 3.
możliwość prawidłowej realizacji dyspozycji wynikającej odpowiednio z art. 12 ust. 4 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości (w brzmieniu obowiązującym do 8 marca 2018 
r.), a następnie z art. 12 ust. 7 tej ustawy, polegającej na ustaleniu odpowiednio 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (w odniesieniu do 
programów na lata 2017-2018), a następnie – maksymalnej liczby zezwoleń, zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz 
godziny sprzedaży napojów alkoholowych (w odniesieniu do programów na lata 
2019-2020). Do uwzględnienia w gminnych programach zadań regulacyjnych 
w zakresie zmniejszania dostępności fizycznej alkoholu, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, gminę zobowiązywały postanowienia Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (dział VI, pkt 3, ppkt 3.1.3.) 

 (akta kontroli str. 69-320, 682-729) 

 

Gmina nie wywiązała się rzetelnie z obowiązku prowadzenia działań na rzecz 
zmniejszenia dostępności alkoholu. Podjętych działań nie poprzedziła analiza 
skuteczności już funkcjonujących i wdrażanych rozwiązań, a proces 
przygotowywania obowiązującego w tym zakresie prawa miejscowego sprowadzał 
się do wypełniania w sposób formalny wymogów wynikających z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, nie przyczyniając się w sposób optymalny do 
ograniczania dostępności alkoholu w gminie. W gminnych programach, wbrew 
ustawowym wymogom, nie uwzględniono natomiast danych dających podstawę do 
ustalenia adekwatnej do potrzeb gminy liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasad ich usytuowania oraz podjęcia działań regulacyjnych w tym 
zakresie.  

Jako nierzetelność NIK ocenia ponadto brak analiz odnośnie zasadności wdrożenia 
dostępnych, fakultatywnych narzędzi służących ograniczaniu dostępności alkoholu 
przysługujących gminie, takich jak możliwość wprowadzenia osobnych limitów 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek 
pomocniczych gminy oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

2. Działania na rzecz zapewnienia przestrzegania prawa 
w zakresie sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych. 

 

1. W latach 2017 i 2019, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy 
Września, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
przeprowadzili kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W 2017 r. przeprowadzono łącznie 12 
takich kontroli, a w 2019 r. 11. W 2018 r. nie przeprowadzano kontroli w trybie 
art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Burmistrz wyjaśnił, że 
w 2018 r. gminna komisja samodzielnie nie przeprowadziła kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, a kontrole w rejonie 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych przeprowadzała straż miejska. Były one prowadzone w ramach 
porozumienia zawartego między Burmistrzem, a policją19. Zakres tych kontroli 
nie obejmował przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, a dotyczyły one zgodności działań z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości.  

(akta kontroli str. 598-652, 654-665, 682-729) 

W gminie nie wdrożono zasad dokonywania identyfikacji obszarów 
podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia zasad 
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest 
największe (wskazówki dot. typowania obszarów i podmiotów do kontroli). 
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 278 z 18 października 
2017 r. w sprawie ogólnego schematu procedury kontroli planowej 
przedsiębiorców20 wskazuje jedynie na formalny tryb zawiadamiania 
przedsiębiorcy o kontroli zarówno planowanej, jak i nieplanowanej oraz 
podstawowe zasady postępowania. Do kontroli działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy, o której mowa w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
w myśl art. 183 tej ustawy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy – Prawo 
przedsiębiorców21. Każdą z kontroli, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców, przeprowadzano po uprzednim zawiadomieniu 
przedsiębiorcy. Pełnomocnik Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (dalej: Pełnomocnik) wyjaśniła, że na posiedzeniu 
gminnej komisji, z wykazu udzielonych zezwoleń, członkowie komisji wybierają 
punkty sprzedaży, w których zostanie przeprowadzona kontrola. Są to 
najczęściej nowe punkty sprzedaży. Kontroli podlegają funkcjonujące punkty, 
gdyż kontrola dotyczy spełniania warunków udzielonego zezwolenia. 
Pełnomocnik wskazała ponadto, że weryfikacja spełniania przez punkt 
wymogów usytuowania (wynikających z uchwały o zasadach usytuowania) 
następuje w ramach procedury udzielania zezwolenia.  

Brak sposobu dokonywania identyfikacji obszarów podmiotowych 
i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe był 
niezgodny z dyspozycją art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców22,  
w myśl której, kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu 
analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania 
działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów 
podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest 
największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ 
nadrzędny. 

(akta kontroli str. 594-652, 670-671) 

                                                      
19 Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Września z Komendą Powiatową Policji we Wrześni z dnia 14 
stycznia 2000 r. oraz pismo Komendy Powiatowej Policji z dnia 14 grudnia 2018 r., dotyczące Planu Działań 
Priorytetowych w rejonach służbowych dzielnicowych. 

20 Zarządzenie, w związku z nieaktualną podstawą prawną, zostało w trakcie trwania kontroli uchylone 
i zastąpione Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 11 z 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogólnego 
schematu procedury kontroli przedsiębiorców. 
21 Dz.U. z 2019 poz. 1292 t.j. 
22 W stanie prawnym obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r.; wcześniej analogiczny wymóg wynikał z art. 78a 
ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  
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 Przebieg i zakres kontroli zostały udokumentowane w protokole 2.
z przeprowadzonej kontroli, podpisanym w miejscu jej przeprowadzenia, przez 
osoby przeprowadzające kontrolę oraz przedsiębiorcę, u którego ją 
przeprowadzono. Jak wynika z wyjaśnień Pełnomocnika Burmistrza ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, protokół to jedyny 
dokument wytwarzany w toku kontroli, odzwierciedla on przebieg 
podejmowanych czynności kontrolnych oraz przedstawia dokonane ustalenia.  

(akta kontroli str. 598-652, 670-671) 

W 2017 r. protokoły kontroli sporządzane były na szablonie formularza, który 
wskazywał, jakie elementy podlegały kontroli: posiadanie ważnego zezwolenia; 
wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia; zaopatrywanie się w napoje 
alkoholowe u producentów posiadających odpowiednie zezwolenia; posiadanie 
tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży; 
prowadzenie sprzedaży zgodnie z posiadanym zezwoleniem; rodzaj sklepu; 
informacja, czy sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio przez sprzedawcę; 
przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim 
i nietrzeźwym; przestrzeganie zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw; 
przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży (dotyczy 
sklepów) oraz najbliższej okolicy punktu sprzedaży; reklama i promocja napojów 
alkoholowych; informacje dla klientów (o szkodliwości spożywania alkoholu, 
o zakazie spożywania osobom nieletnim, o zakazie sprzedaży nietrzeźwym, 
zakazie sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt i pod zastaw w obrębie 
placówki; inne powiadomienia; wyjaśnienia i uwagi złożone przez strony przy 
dokonywaniu kontroli; uwagi lub zalecenia kontrolujących. Szablon formularza 
dla kontroli przeprowadzonych w 2019 r. uległ zmianie, i tak m.in. wykreślono 
punkty dotyczące: przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscu 
sprzedaży (dotyczy sklepów) oraz najbliższej okolicy punktu sprzedaży; 
informacji dla klientów i zakazie sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt 
i pod zastaw w obrębie placówki23.  

(akta kontroli str. 598-652) 

Szablon protokołu przewidywał kontrolę kwestii przestrzegania zasad reklamy 
i promocji napojów alkoholowych, jednak nie precyzował sposobu jej dokonania. 
Treść protokołów nie pozwala na odtworzenie czynności kontrolnych w tym 
przedmiocie oraz ich zakresu.   

(akta kontroli str. 598-652) 

Sposób udokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych (treść 
formularza protokołu kontroli) nie obejmuje opisu przebiegu poszczególnych 
czynności kontrolnych, tj. brak jest informacji, w jaki sposób kontrolujący 
powzięli wiedzę w określonej materii, czy np. w oparciu o oświadczenia 
przedsiębiorcy, analizę dokumentów czy przeprowadzone oględziny.  
Do protokołów nie załączono kopii żadnych źródłowych dokumentów objętych 
sprawdzeniem.  W formularzu z 2017 r. wskazano wyłącznie, że: w zakresie 
zaopatrywania się w napoje alkoholowe u producentów posiadających 
odpowiednie zezwolenia przedsiębiorca obowiązany jest okazać odpowiednie 
faktury; w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych: reklama 
i promocja może odbywać się w wydzielonych stoiskach, wewnątrz sklepów 
monopolowych i zakładów gastronomicznych, hurtowniach, reklama piwa musi 
mieć odpowiednią formę; w punkcie dotyczącym innych uwag i spostrzeżeń 

                                                      
23 Przy czym zgodnie z art. 13 i art. 45 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, istnieje obowiązek którego 
naruszenie stanowi wykroczenie wyłącznie w zakresie uwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania 
alkoholu.  
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wskazano, jako przykład kwestię powiadamiania policji o przypadkach 
zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu. W ramach 
formularza obowiązującego w 2019 r. doprecyzowano, że: w ramach weryfikacji 
wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia, o której mowa w art. 111 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości przedsiębiorca winien okazać kontrolującym dowód 
jej wniesienia; przy stwierdzaniu prawa do dysponowania lokalem należy wpisać 
tytuł prawny; w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym lub 
nieletnim oraz na kredyt lub pod zastaw, w przypadku odpowiedzi twierdzącej 
należy szerzej opisać stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 598-652) 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, nałożył na gminy m.in. 
obowiązek zapewnienia skutecznego przestrzegania prawa w zakresie 
dystrybucji, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych (dział VI, 
pkt 3, ppkt 3.1.3.). Dlatego Burmistrz, jako organ wydający zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych i jednocześnie upoważniający  
do przeprowadzenia kontroli prawidłowości korzystania z niego, powinien móc 
zweryfikować rzetelność każdej kontroli, tak aby mieć pewność co do jej 
skuteczności w eliminowaniu ewentualnych przypadków nieprzestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz innych zasad i warunków 
określonych przepisami prawa. To, w ocenie NIK, nie jest możliwe bez 
zweryfikowania metodyki przeprowadzenia kontroli.  

 W ramach kontroli korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3.
sprawdzeniu nie podlegała rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) 
składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości dokonanej sprzedaży 
napojów alkoholowych. Sprawdzano jedynie, czy opłata ta została wniesiona na 
rachunek gminy. Według Burmistrza, gdyby kontrola prawidłowości naliczenia 
opłaty była konieczna, to ustawodawca przewidziałby to w przepisach ustawy. 
Burmistrz dodał, że z przepisów wynika tylko obowiązek złożenia przez 
przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. NIK 
zauważa, że organ wydający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
jest uprawniony do kontroli tego rodzaju oświadczeń24 (w praktyce odbywa się 
to np. poprzez zapoznanie się z wydrukami kasowymi, wystawionymi fakturami 
oraz dokumentami księgowymi potwierdzającymi nabycie alkoholu), 
a w przypadku stwierdzenia przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu 
- cofa zezwolenie (art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). 
Kontrola zgodności złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym jest 
jedynym narzędziem do weryfikacji jego prawdziwości. Nadto, brak weryfikacji 
ze strony organu zezwalającego danych zawartych w tych oświadczeniach 
stwarza obszar podwyższonego ryzyka występowania zjawisk korupcjogennych 
oraz nadużyć ze strony przedsiębiorców, polegających na podawaniu 
nierzetelnych danych w celu zaniżenia kwoty dochodu. 

  (akta kontroli str. 598-652, 682-729) 

 Kontrole przeprowadzone z upoważnienia Burmistrza wykazały m.in. niżej 4.
wymienione uchybienia i nieprawidłowości: 

 dwóch przedsiębiorców (w 2019 r.) nie przedstawiło dowodów potwierdzających 
dokonanie opłaty, a jedynie oświadczyło, że takiej opłaty dokonało; opłaty te 
zostały wniesione;  

(akta kontroli str. 598-652) 

                                                      
24 Kwestia prawa do kontroli oświadczeń znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, 
zobacz np. wyrok NSA z 29 listopada 2019 r. w sprawie II GSK 2906/17 (Lex nr 2764708). 
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 w dwóch przypadkach (w 2019 r.) stwierdzono brak tabliczek informujących: 
o szkodliwości spożywania alkoholu; o zakazie spożywania przez osoby 
nieletnie; o zakazie sprzedaży nietrzeźwym; w ramach zaleceń pokontrolnych 
wskazano na konieczność uzupełnienia ww. tabliczek; w dokumentacji kontroli 
znajdują się notatki Przewodniczącego Gminnej Komisji rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w których stwierdza on wykonanie zaleceń 
w wyznaczonym terminie;  

(akta kontroli str. 598-652) 

 w jednym przypadku25, w ramach kontroli lokalu, w protokole odnotowano: 
„uwaga dotycząca ustawienia skrzynek w drzwiach wejściowych została 
zrealizowana w trakcie kontroli”; Burmistrz wyjaśnił, że w czasie kontroli 
stwierdzono lokalizację skrzynek blisko światła drzwi wejściowych, stwarzającą 
możliwość zauważenia ich z zewnątrz, co mogłoby być potraktowane jako 
łamanie przepisów o zakazie reklamy napojów alkoholowych; według właścicielki 
punktu sprzedaży, w dniu kontroli miała miejsce dostawa napojów alkoholowych i 
nie zdążono usunąć skrzynek z wejścia; w trakcie kontroli skrzynki zostały 
przesunięte we właściwe miejsce; wyjaśnienie złożone przez przedsiębiorcę 
zostało przejęte przez kontrolujących jako wiarygodne; 

(akta kontroli str.598-652, 682-729) 

 osoby przeprowadzające kontrole udzielały pouczeń o zakazie sprzedaży 
napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym oraz o konieczności informowania 
służb porządkowych o przypadkach zakłócania porządku publicznego.  

(akta kontroli str. 598-652) 

Według protokołów, żadna z przeprowadzonych kontroli nie stwierdziła 
nieprawidłowości określonych w art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych.  

 (akta kontroli str. 598-652, 654-665) 

 W latach 2017-2019, Burmistrz nie zgłaszał policji lub prokuraturze 5.
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z naruszaniem 
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Gmina nie występowała przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszeniami 
przepisów ww. ustawy. Jedynie w 2019 r. wpłynęła jedna skarga mieszkańców 
w związku z naruszeniem ustawy – zakłócanie porządku publicznego w związku 
ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży. Zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w danym punkcie. Do dnia 31 stycznia 2020 r. postępowanie nie 
zostało prawomocnie zakończone. W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie 
cofnął żadnego z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

(akta kontroli str. 653-656) 

Według Burmistrza, w latach 2017-2019 na terenie gminy nie stwierdzono 
naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w zakresie zakazu 
reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz respektowania zakazu sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt 
lub pod zastaw. Burmistrz w celu wywiązania się z obowiązku podejmowania 
interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy zawarł porozumienie 
z Komendantem Wojewódzkim Policji na płatne, piesze patrole funkcjonariuszy 
wrzesińskiej komendy w celu realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych 

                                                      
25 Protokół kontroli z 4 grudnia 2017 r. (zezwolenia nr 2691/A/17, 2691/B/17, 2691/C/17). 
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w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13, 14 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości.  

(akta kontroli str. 394-399, 682-729) 

Burmistrz wskazał, że swoje obowiązki wynikające z art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości realizuje uczestnicząc każdego roku w odprawie 
rocznej z działalności i efektów pracy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. 
Niezbędne informacje uzyskuje także ze sprawozdań z płatnych patroli 
policyjnych, sprawozdań rocznych z Planu Działań Priorytetowych KPP we 
Wrześni, sprawozdań Komendanta Straży Miejskiej we Wrześni oraz innych 
spotkań dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy.  

(akta kontroli str. 682-729) 

W myśl art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, gminy w ramach 
zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, podejmują 
interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 
ustawy oraz występują przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
Współpraca gminy, Straży Miejskiej oraz KPP we Wrześni świadczy 
o podejmowaniu działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy. Ani wyjaśnienia Burmistrza, ani sprawozdania 
z dodatkowych służb prewencyjnych oraz planu działań priorytetowych nie 
wskazują jednak, aby działania KPP i SM obejmowały zakaz i zasady reklamy 
i promocji napojów alkoholowych. Gmina, poza kontrolami prowadzonymi 
w trybie art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nie podjęła innych 
działań dla zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie zakazu 
i dopuszczalnych zasad reklamy napojów alkoholowych, do czego 
zobowiązywały ją, poza ww. przepisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
postanowienia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (dział VI, pkt 
3, ppkt 3.1.3). Dla zapewnienia rzetelnego wypełnienia obowiązków w zakresie 
zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie reklamy i promocji napojów 
alkoholowych, w ocenie NIK, niezbędna jest prowadzona na bieżąco analiza 
dostępnych w przestrzeni publicznej treści reklamowych pod kątem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz podjęcie interwencji 
w przypadku stwierdzenia ich naruszenia.   

(akta kontroli str. 394-399, 682-729) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Burmistrz nie dochował należytej staranności przy realizacji zadania polegającego 1.
na zapewnieniu przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży i reklamy napojów 
alkoholowych, co przejawiało się: 

 brakiem w 2018 r. kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych; 

(akta kontroli str. 654-665, 682-729) 

 nieprowadzeniem bieżącej analizy dostępnych w przestrzeni publicznej treści 
reklamowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. 

(akta kontroli str. 682-729) 

 Burmistrz nie dochował należytej staranności prowadząc kontrole przestrzegania 2.
zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co 
przejawiało się: 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 nieweryfikowaniem zgodności ze stanem faktycznym składanych przez 
przedsiębiorców oświadczeń o wartości dokonanej sprzedaży napojów 
alkoholowych; 

(akta kontroli str. 598-652, 682-729) 

 dokumentowaniem przebiegu kontroli w sposób uniemożliwiający zweryfikowanie 
rzetelności ich przeprowadzenia. 

(akta kontroli str. 598-652, 682-729) 

 Burmistrz nie określił zasad typowania podmiotów do kontroli przestrzegania zasad 3.
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co było 
niezgodne z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, w stanie prawnym 
obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., a wcześniej – z art. 78a ust. 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. 

(akta kontroli str. 598-652, 670-671, 682-729) 

 

W latach 2017 i 2019 Burmistrz wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wybór podmiotów do kontroli nie był jednak poprzedzony analizą 
prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez sprzedających napoje alkoholowe, 
a sposób dokumentowania przebiegu kontroli nie gwarantował możliwości 
sprawdzenia rzetelności ich przeprowadzenia. Ponadto, w ramach kontroli nie 
weryfikowano prawdziwości złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń 
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, co NIK 
ocenia jako nierzetelność. Pozytywnie należy natomiast ocenić nawiązanie przez 
Burmistrza współpracy z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy, zwłaszcza w okolicy punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. Jako brak należytej staranności NIK ocenia z kolei brak bieżącej 
analizy dostępnych w przestrzeni publicznej treści reklamowych pod kątem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieprowadzenie w 2018 r. 
kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Rzetelne analizowanie potrzeb w zakresie ograniczania dostępności napojów 1.
alkoholowych i podejmowanie adekwatnych do tego rozwiązań prawnych 
i działań. 

 Ujmowanie w gminnych programach, na 2020 rok i lata następne, danych 2.
dających podstawę do ustalenia dla gminy maksymalnej liczby zezwoleń, zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 
oraz godzin sprzedaży napojów alkoholowych. 

 Prowadzenie bieżącej analizy dostępnych w przestrzeni publicznej treści 3.
reklamowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. 

 Weryfikowanie zgodności ze stanem faktycznym składanych przez 4.
przedsiębiorców oświadczeń o wartości dokonanej sprzedaży napojów 
alkoholowych i dokumentowanie przebiegu kontroli w sposób umożliwiający 
sprawdzanie rzetelności ich przeprowadzenia. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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 Wdrożenie zasad typowania podmiotów do kontroli przestrzegania warunków 5.
i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

 

 

 

Poznań,             kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Tomasz Juszkiewicz 

Inspektor kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 
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Andrzej Aleksandrowicz 
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