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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Komornikach, ul. Stawna 1 

62-052 Komorniki, dalej również: Gmina    

 

Jan Broda, Wójt Gminy Komorniki1, od 20 listopada 2014 r.  

 

 

Diagnoza potrzeb i strategie ograniczania dostępności napojów alkoholowych 
Działania na rzecz zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie reklamy i promocji 
napojów alkoholowych   
 

1 stycznia 2017 r. do zakończenia czynności kontrolnych2, z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 

 

 

Agnieszka Hofman, inspektor kontroli państwowej  
upoważnienie do kontroli nr LPO/179/2019 z 11 grudnia 2019 r. i nr LPO/23/2020 
z 3 lutego 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: wójt.  
2 Tj. do dnia  4 lutego 2020 r.  
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej  

Zakres 
przedmiotowy 

kontroli  

Okres objęty 
kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK gmina Komorniki 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 dostępności5. Przygotowania 
obowiązujących od 2018 r. uchwał ustalających zasady sprzedaży napojów 
alkoholowych nie poprzedziła analiza ich faktycznego wpływu na ograniczanie 
dostępności alkoholu na terenie gminy, a przesłanki i argumenty uzasadniające 
wprowadzenie przyjmowanych rozwiązań nie znajdowały odzwierciedlenia 
w żadnym z obowiązujących w kontrolowanym okresie gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych6. W przygotowanych przez 
organ wykonawczy gminy uzasadnieniach projektów uchwał nie wskazano 
argumentów przemawiających za tym, że przyjęte rozwiązania mogą przyczynić się 
do ograniczenia dostępności, a tym samym, do zmniejszenia spożycia napojów 
alkoholowych w gminie. Działo się tak pomimo posiadania przez wójta informacji 
o zdarzeniach związanych z używaniem alkoholu i ich negatywnych skutkach dla 
mieszkańców gminy. Do czerwca 2018 r., nie ustalono minimalnej odległości między 
punktami sprzedaży napojów alkoholowych, a obiektami chronionymi7, a podejmując 
w 2018 r. uchwałę w tym zakresie8, dostosowano jej postanowienia do istniejącego 
stanu faktycznego, bez wskazania argumentów świadczących o uwzględnieniu celu, 
jakim powinno być ograniczanie dostępności napojów alkoholowych. Z kolei, jako 
motywy określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych9 wskazano jedynie zmianę przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości oraz bliżej nieokreśloną opinię mieszkańców, której w treści 
uzasadnienia nie sprecyzowano. W ocenie NIK, świadczy to o nierzetelnej realizacji 
zadań w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych.  

Pozytywnie NIK ocenia skorzystanie przez radę gminy w  2018 r. z ustawowej 
możliwości ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych10. Nierzetelnie jednak uzasadniono motywy podjęcia tej uchwały, 
wskazując jedynie ogólnikowo korzyści wynikające z takiego rozwiązania, w żaden 
sposób nie nawiązując do konkretnych, lokalnych uwarunkowań czy potrzeb w tym 
zakresie. 

Wójt nie wywiązywał się z ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych11. W latach 2015-2019 nie przeprowadzono żadnej kontroli w tym 
zakresie, nie wdrożono też żadnych rozwiązań, które pozwoliłyby gminie wywiązać 
się z obowiązku podejmowania interwencji w związku z naruszeniem zakazu 
i stosowania zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych12.  

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 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.).   
6 Dalej: gminny program. 
7 Przedszkola, szkoły podstawowe i inne placówki wychowawcze, obiekty sportowe i obiekty kultu religijnego. 
8 Uchwała z 7 czerwca 2018 r. nr LIII/514/2018. 
9 Uchwała z 7 czerwca 2018 r. nr LIII/515/2018. 
10 Uchwała z 7 czerwca 2018 r. nr LIII/516/2018. 
11 Zobacz: art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
12 Zobacz: art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe13 kontrolowanej działalności 

1. Diagnoza potrzeb i strategie ograniczania dostępności napojów 
alkoholowych   

1.1. Gmina dysponowała danymi i informacjami o zjawiskach i problemach 
związanych z używaniem alkoholu, pochodzącymi m.in. z corocznych sprawozdań 
z działalności straży gminnej, policji, ośrodka pomocy społecznej oraz danymi 
uzyskanymi w toku prac urzędu gminy, w tym o limicie i liczbie miejsc sprzedaży 
i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. I tak: 

 w sprawozdaniach straży gminnej ujęto m.in. dane o liczbie osób znajdujących 
się w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu w miejscach publicznych, 
nałożonych mandatów lub środków oddziaływania wychowawczego, 
związanych ze stanem nietrzeźwości lub stanem po spożyciu alkoholu; straż 
gminna informowała o oferowaniu darmowego badania stanu trzeźwości 
w swojej siedzibie i „w terenie”, z czego korzystało rocznie kilkadziesiąt osób; 
według danych ujętych w sprawozdaniach, straż gmina przeprowadziła „kontrole 
w miejscach publicznych podwyższonego ryzyka, w tym, w takich, gdzie   
gromadziły się osoby nietrzeźwe i spożywające alkohol (2.167 kontroli 
w  2016 r., 940 w 2017 r. i 2.138 w 2018 r.)”; wskazywano także, że „placówki 
prowadzące sprzedaż alkoholu były nadzorowane przez strażników, szczególnie 
pod kątem sprzedaży osobom nieletnim; nie stwierdzono takich przypadków”; 
według sprawozdań prowadzone były też działania prewencyjne, 
ukierunkowane na ograniczenie ilości przypadków spożywania alkoholu, 
w miejscach objętych zakazem, przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu nieletnim 
i ściganie za tego rodzaju czyny oraz doraźne kontrole kierujących pojazdami 
mechanicznymi i przeciwdziałanie próbom spożywania alkoholu na terenie 
placówek oświatowo-wychowawczych; 

 w sprawozdaniach z działalności policji wskazano dane o liczbie osób 
skierowanych do izby wytrzeźwień i o liczbie zatrzymanych nietrzeźwych 
kierowców, nie wskazywano danych dotyczących innych wykroczeń lub 
przestępstw związanych ze stanem nietrzeźwości lub stanem po spożyciu 
alkoholu;  

 ośrodek pomocy społecznej przekazywał informacje o liczbie rodzin i osób 
z terenu gminy dotkniętych problemem alkoholowym.   

Gmina nie prowadziła analizy wymienionych danych o problemach, zdarzeniach 
i zjawiskach związanych ze spożywaniem alkoholu pod kątem ich związku 
z dostępnością napojów alkoholowych na swoim terenie. Ustalona w 2004 r.14 
maksymalna liczba 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne), łącznie dla obydwu form sprzedaży, nie zmieniła się do czerwca 
2018 r., mimo że rosła w tym czasie liczba czynów zabronionych popełnionych na 
skutek spożywania alkoholu i skutków spożywania alkoholu, na co wskazywały dane 
ze  straży gminnej, policji i ośrodka pomocy społecznej. Liczba udzielanych rocznie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na miejscu i poza miejscem 
sprzedaży wprawdzie spadała  (z 74 w 2016 r., 50 w 2017 r., 39 w 2018 r. na 34 
w 2019 r.), jednak systematycznie rosła  liczba zezwoleń ogółem - ze 137 w 2015 r.,  

                                                      
13 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. 
14 Nr XVIII/120/2018 z dnia 26 stycznia 2004 r., zmieniona uchwałą VIII/65/2011 z 27 kwietnia 2011 r.   
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136 w 2016 r., 150 w 2017 r., 152 w 2018 r. (18 do limitu15) do 163 w 2019 r.(7 do 
limitu). Kontrolowana jednostka nie prowadziła również analiz związku pomiędzy 
rosnącą liczbą obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
a wzrostem liczby niekorzystnych zjawisk, związanych ze spożywaniem alkoholu. 
Przewodniczący gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych16 wyjaśnił, 
że w latach 2016-2019 nie zdarzyły się przypadki składania wniosków lub 
zawiadamiania przez ośrodek pomocy społecznej, policję lub straż gminną 
o konieczności zmiany przepisów prawa miejscowego lub podjęcia działań przez 
gminną komisję, w związku ze stwierdzonym przez te instytucje zjawiskiem 
nadużywania lub szkodliwego używania alkoholu, albo nasileniem tego zjawiska. 
Wójt wskazał, że podstawą określenia skali zjawiska alkoholizmu w gminie były 
badania ESPAD17, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych18 
oraz badanie ankietowe przeprowadzone w jednostkach pomocniczych gminy, nie 
odnoszono się jednak do rzeczywistych danych ukazujących skalę zjawiska 
w gminie.      

      (akta kontroli str. 85-90, 91- 279, 762-790) 

W 2010 r. gmina zleciła przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych 
występujących na jej terenie, czego efektem był dokument pt. „Badanie skali 
problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy rówieśniczej 
przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców oraz młodzieży Gminy 
Komorniki”. Takiej diagnozy nie przeprowadzono w kolejnych latach. Według 
wyjaśnień przewodniczącego gminnej komisji, przeprowadzenie tego rodzaju 
diagnozy zaplanowano na 2020 r.  

(akta kontroli str. 85-90)  

Gmina posiadała „Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-
202019”, której autorem był ośrodek pomocy społecznej w Komornikach. W części 
diagnostyczno–analitycznej Strategii przywołano między innymi dane demograficzne 
dotyczące gminy (według stanu na 2010 r.), opisano kwestię używania alkoholu 
przez dzieci i młodzież, a w zakresie bezpieczeństwa publicznego przytoczono dane 
ze sprawozdania straży gminnej za 2012 r., dotyczące osób znajdujących się pod 
wpływem alkoholu i nietrzeźwych. W Strategii opisano kwestie dotyczące uzależnień 
i przemocy w rodzinie, w oparciu o dane statystyczne Agencji. Punkt zatytułowany 
„diagnoza” zawierał  opis działań podjętych w ramach profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, zestawiono również dane dotyczące lokalnego rynku 
napojów alkoholowych oraz działań gminnej komisji. W Strategii przedstawiono 
dynamikę zmian w zakresie liczby wniosków i liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, wniosków gminnej komisji o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego, podsumowano wyniki ankiety prowadzonej wśród mieszkańców gminy 
oraz pracowników Urzędu Gminy w Komornikach i instytucji zaangażowanych 
w sprawy społeczne, a dotyczącej problemów społecznych, koncepcji ich 
rozwiązania, udziału poszczególnych organizacji w tym zadaniu. Dokument ten nie 
zawierał informacji o wynikach analiz dotyczących rzeczywistej skali zjawiska 
alkoholizmu na terenie Komornik i wielkości spożycia, nie odniesiono się w nim 
również do kwestii dostępności napojów alkoholowych. W analizie SWOT, będącej 
częścią Strategii, jako zagrożenie dla gminy w obszarze „uzależnienia i przemoc 
w rodzinie” wskazano m.in: obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej, wzrost liczby 
osób wymagających działań korekcyjno-edukacyjnych oraz niewielką liczbę osób 

                                                      
15 Ustalonego na 170 zezwoleń, uchwałą nr LIII/515/2018 z 7 czerwca 2018 r.  
16 Dalej: gminna komisja.  
17 Dalej: European School Survey Project od Drugs on Alcohol and other Drugs. 
18 Dalej: Agencja. 
19 Uchwała nr XLIV/369/2013 z 19 grudnia 2013 r.  
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wyleczonych z uzależnień. W Strategii, w żadnym z jej obszarów, nie zdefiniowano 
potrzeby (i narzędzi) ograniczania dostępności napojów alkoholowych.  

      (akta kontroli str. 29-84) 

Pozyskane w toku kontroli dane z policji20, a także analiza rocznych sprawozdań 
straży gminnej21 świadczyły o systematycznym wzroście zdarzeń związanych ze 
spożywaniem alkoholu lub skutkami jego spożycia. Jak wynika z wyjaśnień wójta, 
gmina podejmuje w tym zakresie stałą współpracę ze strażą gminną. Pomimo 
posiadania danych o zagrożeniu zjawiskami związanymi ze spożywaniem alkoholu 
i systematycznego wzrostu, w latach 2016-2019, liczby interwencji podejmowanych 
na terenie gminy przez służby porządkowe wobec osób nietrzeźwych, nie  
weryfikowano podejmowanych w gminie działań pod kątem ich skuteczności 
w ograniczaniu dostępności alkoholu.  
              (akta kontroli str. 91-279, 602-603, 770-783) 

1.2. W okresie objętym kontrolą, rada gminy podjęła uchwały w sprawie przyjęcia  
(odrębnie na każde z lat 2017-2020) gminnych programów22. Podstawą ich 
opracowania, według wyjaśnień przewodniczącego gminnej komisji, były programy 
z lat poprzednich oraz rekomendacje Agencji, a także dane i informacje uzyskane 
od jednostek pomocniczych, straży gminnej, policji i ośrodka pomocy społecznej. 
Wójt podał, że gmina uwzględniała również informacje przekazywane ustnie 
podczas spotkań z dyrektorami, pedagogami i psychologami szkolnymi.  

(akta kontroli str. 85-90, 760-766)  

W uzasadnieniu do uchwały rady gminy w sprawie gminnego programu na 2017 r., 
w zakresie szacunkowej liczby osób z problemem alkoholowym odwołano się do 
danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, Agencję 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki. Wśród celów na 2017 r. wskazano między innymi podejmowanie 
interwencji w związku z naruszaniem przepisów art. 13¹ (niedozwolona reklama 
i promocja) i art. 15 (zakaz sprzedaży osobom nietrzeźwym, nieletnim, lub na 
kredyt) ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Działanie to miało być realizowane 
poprzez prowadzenie kontroli placówek handlowych, sprzedających napoje 
alkoholowe pod kątem ich prawidłowego oznakowania – respektowania zakazu 
reklamy napojów alkoholowych oraz realizowanie lub zlecanie sprawdzeń punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem respektowania zakazu sprzedaży 
osobom nieletnim i nietrzeźwym.  

W uzasadnieniu do uchwały rady gminy w sprawie gminnego programu na  
2018 r.23, poza  przywołaniem danych statystycznych publikowanych przez Agencję, 
podano liczbę wniosków kierowanych do gminnej komisji o objęcie leczeniem 
odwykowym oraz liczbę dzieci objętych pomocą w ramach świetlic 
socjoterapeutycznych na terenie gminy. W treści gminnego programu wyznaczono 
cel: monitoring nasilenia problemów uzależnień na terenie gminy, dla którego 
realizacji zaplanowano: przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień przez 
firmę zewnętrzną, pozyskanie danych niezbędnych do diagnozy, przeprowadzenie 
badań wskazanych przez firmę i ewaluację badań. Jako cel związany 

                                                      
20 W latach 2015-2019 wzrosła liczba wykroczeń związanych ze spożyciem alkoholu (liczba wystawionych mandatów za 
naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi) z 45 w 2015 r., 47 w 2016 r., 68 w 2017 r, 76 
w 2018 r. do 71 w 2019 r. Tendencja wzrostowa obejmuje liczbę: osób zatrzymanych prowadzących pojazdy pod wpływem 
alkoholu lub w stanie po spożyciu alkoholu (41 w 2015 r, 47 w 2016 r., 51 w 2017 r., 49 w 2018 r. do 53 w 2019 r.), interwencji 
wobec osób nietrzeźwych w miejscu pracy ( po 4 w latach 206-2017, 5 w 2018 r. i 13 w 2019 r.), interwencji wobec osób 
nietrzeźwych (2 w 2016 r., 27 w 2017 r., 40 w 2018 r. i 54 w 2019 r.). 
21 Z danych straży gminnej wynikało natomiast, że liczba zatrzymanych w stanie nietrzeźwości wahała się od 21 w 2016 r., 
przez 7 w 2018 r. do 20 w 2018 r. 
22 Zobacz odpowiednio uchwały Rady Gminy: nr XXIX/303/2016 z 29 grudnia 2016 r., nr XLV/447/2017 z 18 grudnia 2017 r., nr 
II/10/2018 z 5 grudnia 2018 r. i nr 5XVII/148/2019 z 28 listopada 2019 r.     
23 Załącznik do uchwały nr XLV/447/2017 z 18 grudnia 2017 r.  
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z ograniczaniem dostępności napojów alkoholowych wskazano wnioskowanie do 
właściwych organów o cofnięcie zezwoleń na prowadzenie ich sprzedaży, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w przypadku 
naruszenia przepisów prawa. Realizacja miała następować poprzez okresowe 
kontrolowanie placówek sprzedaży napojów alkoholowych przy udziale policji 
i straży gminnej, wydawanie opinii o punktach sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, wnioskowanie o cofnięcie zezwolenia w uzasadnionych przypadkach 
oraz przeprowadzenie „kolejnego, cyklicznego szkolenia dla podmiotów 
prowadzących sprzedaż alkoholu w zakresie praw, obowiązków, odpowiedzialności 
i asertywności przy sprzedaży alkoholu”. 

W uzasadnieniu do uchwały w sprawie gminnego programu na 2019 r.24 oraz do 
uchwały w sprawie gminnego programu na 2020 r.25, jako przyczynę ich podjęcia 
wskazano obowiązki gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Same 
gminne programy zawierały część określoną jako „diagnoza”, na którą składały się: 
szczegółowe dane dotyczące obowiązujących zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 
alkoholu, na temat osób kierowanych do leczenia odwykowego, ze szkół w zakresie 
objęcia uczniów programami profilaktycznymi, z placówek wsparcia dziennego na 
temat ich działalności, punktu pomocy psychologicznej oraz inspektora ds. 
profilaktyki uzależnień. W gminnym programie na 2019 r. zawarto też dane 
z ośrodka pomocy społecznej w zakresie pomocy dla rodzin z problemem 
alkoholowym i z policji o liczbie osób nietrzeźwych, a wśród planowanych działań 
gminnej komisji zapisano: prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opiniowanie 
wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
Gminny program na 2020 r. nie zawierał podobnego zapisu. W uzasadnieniach 
uchwał o przyjęciu gminnych programów na 2019 r. i na 2020 r. zawarto cel 
„ograniczanie dostępności alkoholu”, jednak w treści samych gminnych programów 
tego celu nie powtórzono.  
       (akta kontroli str. 304-370) 

W żadnym z gminnych programów nie powiązano danych o sytuacji w gminie 
z analizą i wskazaniem niezbędnych działań zmierzających do poprawy sytuacji 
związanej ze stwierdzonymi problemami lub zjawiskami, mającymi związek ze 
spożywaniem napojów alkoholowych lub z ich dostępnością. W żadnym z gminnych 
programów nie zapisano też celów26, działań lub wskaźników27 świadczących 
o uwzględnieniu tego zagadnienia w realizacji zadań w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Według wyjaśnień wójta, w gminnym 
programie na 2018 r. nie brano pod uwagę ograniczenia dostępności, ponieważ 
dopiero nowelizacja ustawy z 2018 r. zwróciła uwagę na ten aspekt, a limity 
ograniczenia sprzedaży i dostępności rada gminy ustaliła po uprzednich 
konsultacjach z jednostkami pomocniczymi, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój 
gminy oraz maksymalne ograniczenie dostępności. Natomiast w programach na lata 
2019 i 2020, według wyjaśnień wójta, nie uwzględniono ograniczenia dostępności 
fizycznej, ponieważ „ograniczenie to zostało ujęte w uchwałach z 2018 r., w których 
jako jedna z 2% gmin wprowadziliśmy ograniczenie dostępu czasowego 
w godzinach sprzedaży nocnej”. Przewodniczący gminnej komisji wyjaśnił, że 
przyczyną nieuwzględnienia w gminnych programach na lata 2019-2020 celu 

                                                      
24 Załącznik do uchwały nr II/10/2018 z 5 grudnia 2018 r.  
25 Załącznik do uchwały nr XVII/148/2019 z 28 listopada 2019 r.  
26 Cele powinny być opisane zgodnie z zasadą SMART, czyli: konkretnie i prosto (S – ang. Specific, Simple), mierzalnie (M – 
ang. Measurable), w sposób dający ocenić je jakościowo (A – ang. Assesable), realistyczne (R – ang. Realistic), w powiązaniu 
z czasem (T – ang. Time-bound). Ibidem, s. 22, 95-96.  
27 Wskaźniki powinny być obiektywnie weryfikowalne, co oznacza, że powinny opisywać cele w mierzalnych kategoriach, w 
sposób zapewniający możliwość mierzenia postępów i efektów (skuteczności) zaplanowanych działań. 
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„ograniczanie dostępności napojów alkoholowych” było uznanie przez członków 
gminnej komisji, że skoro „ograniczono liczbę punktów sprzedaży oraz sprzedaż 
w godzinach nocnych, to już nie ma większych możliwości ograniczania dostępności 
napojów alkoholowych”, a materialny wyraz ograniczenia dostępności może 
zafunkcjonować wtedy, gdy inne podmioty będą się ubiegały o uzyskanie koncesji, 
zaś limit będzie już wykorzystany. NIK nie podziela argumentów wójta 
i przewodniczącego gminnej komisji i zauważa, że w gminnych programach na lata 
2017 i 2018 nie określono potrzeb gminy w zakresie liczby punktów sprzedaży oraz 
usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, 
adekwatnie dostosowanych do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, co było 
niezgodne z dyspozycją 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 ujęcia w nich 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 zmniejszania dostępności alkoholu. Nie 
odniesiono się też do efektów osiąganych przez gminę w latach poprzednich, które 
mogłyby wskazać obszary do zmiany lub kontynuacji podjętych działań. 
Opracowując gminne programy, gmina była zobowiązana, w myśl art. 41 ust. 2 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uwzględnić w nich cel operacyjny nr 2 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-202028 i zadania służące jego 
realizacji, tj. zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego egzekwowania 
przepisów w zakresie zmniejszania dostępności fizycznej alkoholu (dział VI, pkt 3, 
ppkt 3.1.3.).   
      (akta kontroli str. 85-90, 304-370, 767-781) 

1.3. W latach 2015-2018 (do wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości) w gminie obowiązywała uchwała z 26 stycznia 2004 r.  
w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży29, w której 
określono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5% alkoholu, (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne) na 60 - łącznie dla obydwu form sprzedaży oraz określono obiekty, 
na terenie których nie mogła się odbywać sprzedaż napojów alkoholowych30.  
W uchwale tej nie określono minimalnej odległości, jaka powinna być zachowana 
między punktami sprzedaży alkoholu, a miejscami chronionymi. Wójt w tej kwestii 
podał, że gmina w tym czasie kierowała się powszechnie przyjętą zasadą ustalonej 
odległości 100 m od miejsc sprzedaży alkoholu do obiektów chronionych, a brak 
zapisu w przedmiotowej kwestii uznał za wynikający z przyjęcia powyższego jako 
oczywistości, nie wymagającej odrębnego zapisu. Brak wskazania tej odległości we 
właściwej uchwale rady gminy powodował ryzyko nieosiągnięcia celu, jakiemu 
powinien służyć zakaz sprzedaży alkoholu na danym terenie. Stwarzał też ryzyko 
podejmowania przy udzielaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
dowolnych decyzji odnośnie lokalizacji miejsc sprzedaży alkoholu względem miejsc 
chronionych.     

                                                      
28 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi; zobacz: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. 
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492). 
29 Nr XVIII/120/2004.  
30 Szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, zakłady pracy oraz miejsca zbiorowego żywienia, miejsca 
(w czasie) masowych zgromadzeń, środki i miejsca komunikacji publicznej, obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw 
wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania jednostek wojskowych, ośrodki szkoleniowe.  
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Po zmianie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości31, rada gminy podjęła  
7 czerwca 2018 r., następujące uchwały określające liczbę zezwoleń oraz zasady 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Komorniki miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych32, w której ustalono, że punkty sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
oraz w miejscu sprzedaży nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej 
niż 100 metrów od obiektów chronionych33; wskazano też sposób pomiaru 
odległości34;  

 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Komorniki35, w której dopuszczono wydanie 
maksymalnie 170 zezwoleń, z następującym podziałem na poszczególne 
rodzaje alkoholu: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - do 60 zezwoleń 
(15 – z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i 45 
z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży); powyżej 4,5% do 
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - do 55 zezwoleń (odpowiednio: 10 
i 45); powyżej 18% zawartości alkoholu - do 55 zezwoleń (odpowiednio: 10 
i 45); 

 w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 
Gminy Komorniki36, w której dla podmiotów prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy ustalono ograniczenie poprzez zakaz sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem ich 
sprzedaży między godzinami 23:00 a 5:00.  

(akta kontroli str. 397-404) 

W uzasadnieniach ww. uchwał powołano się m.in. na ustawowy obowiązek 
i możliwość ustalenia stosownych limitów i zasad, nie wskazano natomiast 
praktycznych przesłanek jakimi kierowano się przyjmując konkretne rozwiązania 
w kontekście ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych. I tak, uzasadniając 
minimalną odległość, jaka musi dzielić tzw. obiekty chronione od miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych wskazano, że „obecnie wszystkie punkty sprzedaży na 
terenie gminy Komorniki są usytuowane w taki sposób, iż nie naruszają przepisów 
tej uchwały”. Z kolei, w uzasadnieniu uchwały ustalającej limity zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych wskazano, że „na terenie gminy Komorniki istnieją 
ogółem 54 punkty sprzedaży alkoholu, z czego 15 punktów posiada koncesję do 
spożywania alkoholu na miejscu, a 44 poza miejscem sprzedaży. Projekt uchwały 
zakłada ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na poziomie 170 zezwoleń łącznie 
dla sprzedaży na miejscu i spożywania poza miejscem sprzedaży”. Powołano się 
też na bliżej nieokreśloną „opinię mieszkańców gminy”, której jednak nie 
sprecyzowano. Zdaniem wójta, przyjęte rozwiązanie przełożyło się na ograniczenie 
dostępności, ponieważ zmniejszyła się maksymalna liczba zezwoleń. NIK nie 
podziela takiego stanowiska – w przypadku gminy Komorniki zmiana limitu zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu nie skutkowała faktycznym ograniczeniem jego fizycznej 
dostępności, mierzonej liczbą miejsc, w których były sprzedawane napoje 
alkoholowe. I tak, gdy na koniec 2018 r. liczba ta wynosiła 50, to na koniec 2019 r. 

                                                      
31 Ustawa z dnia z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). 
32 Nr LIII/514/2018. 
33 Przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowo - wychowawczych, obiektów sportowych i obiektów kultu 
religijnego. 
34 Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pieszych, od 
drzwi wejściowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do wejścia do obiektów chronionych. 
35 Nr LIII/515/2018. 
36 Nr LIII/516/2018. 
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wzrosła do 56. W poprzednich latach liczba ta kształtowała się następująco: 50 na 
koniec 2015 r., 48 na koniec 2016 r. i 54 na koniec 2017 r. W uzasadnieniu uchwały 
wprowadzającej zakaz nocnej sprzedaży napojów alkoholowych zapisano, że 
„ograniczenie (…) zdecydowanie zmniejszy prawdopodobieństwo prowadzenia 
samochodów przez osoby nietrzeźwe oraz zminimalizuje ilość wypadków 
powodowanych przez pijanych kierowców”. Twierdzenia tego nie poparto jednak 
żadnymi przesłankami, w tym danymi policji lub straży gminnej. Projekty uchwał 
przedkładane radzie gminy zawierały takie same treści i uzasadnienia jak podjęte 
przez radę uchwały. Jak wyjaśnił wójt, w okresie przygotowań do ograniczenia 
dostępności sprzedaży napojów alkoholowych, gmina zaokrągliła aktualne ilości 
danych rodzajów koncesji w górę, mając na względzie bardzo szybki rozwój gminny 
i nieustannie zwiększającą się liczbę mieszkańców. NIK zauważa, że przyjęcie 
każdej 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 umotywowane.37 

(akta kontroli str. 760- 766, 790-822) 

W toku kontroli, wójt nie przedłożył analiz, opracowań bądź innych dokumentów 
przemawiających za tym, że przyjęte w uchwałach rozwiązania mogą – długofalowo 
lub w krótkim okresie - pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie poziomu spożycia 
i dostępności napojów alkoholowych na terenie gminy. To, w ocenie NIK, świadczy 
o nierzetelnym stanowieniu prawa miejscowego i realizacji zadań w  zakresie 
ograniczania dostępności alkoholu. Co istotne, podejmowanie działań zmierzających 
do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych m.in. poprzez ograniczanie 
dostępności napojów alkoholowych jest ustawowym obowiązkiem gminy określonym 
w art. 1 ust.1 i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 (dział VI pkt 3.1.3. ppkt 1). 
Według wyjaśnień wójta, na prowadzenie badań i analiz nie pozwolił zbyt krótki 
okres obowiązywania uchwał. Natomiast według wyjaśnień przewodniczącego 
gminnej komisji, określenie sprzedawanej ilości alkoholu w gminie nie pokazuje 
obrazu spożycia przez mieszkańców, którzy zaopatrują się również poza nią. 
Przewodniczący dodał, że gmina robiła własne badania sytuacji dotyczącej spożycia 
alkoholu i jego nadużywania, ale były one zlecone w 2010 r., przed okresem 
objętym kontrolą. NIK zauważa, że rzetelne wykonywanie ustawowych obowiązków 
w omawianym zakresie wymaga właściwego rozeznania, w tym udokumentowanych 
analiz stanu faktycznego. Brak wskazania konkretnych okoliczności faktycznych 
(motywów podjęcia aktu prawa miejscowego) jest ponadto niezgodny z § 131 ust. 1 
w zw. z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej38.  

(akta kontroli str. 85-90, 767-771) 

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. Nie prowadziła również żadnych analiz w tym zakresie.  

  (akta kontroli str. 85-90, 371-404, 770-781) 

                                                      
37 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). 
38 Dz. U. z 2016 r., poz. 283.  
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Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gminna komisja 
opiniowała pozytywnie. Przyczyną wydania dwóch decyzji odmownych (po jednej 
w 2019 r. i w 2020 r.) był brak możliwości wydania zezwolenia z uwagi na 
osiągnięcie maksymalnej liczby wydanych zezwoleń na dany rodzaj napoju 
alkoholowego, określonej w uchwale rady gminy. 

      (akta kontroli str. 280-303, 610) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Pomimo posiadania danych o zagrożeniu zjawiskami związanymi ze 
spożywaniem alkoholu i systematycznego wzrostu, w latach 2016-2019, liczby 
interwencji podejmowanych na terenie gminy przez służby porządkowe wobec 
osób nietrzeźwych, w kontrolowanej jednostce nie analizowano i nie 
weryfikowano podejmowanych w gminie działań pod kątem ich skuteczności 
w ograniczaniu dostępności alkoholu. Kontrolowana jednostka nie prowadziła 
również analiz związku pomiędzy rosnącą liczbą obowiązujących zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, a wzrostem liczby niekorzystanych zjawisk na 
terenie gminy, związanych ze spożywaniem alkoholu. Świadczy to, w ocenie 
NIK o braku należytej staranności przy realizacji zadań stanowiących przedmiot 
niniejszej kontroli. 

              (akta kontroli str. 85-279, 602-603, 770-783) 

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

 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. 371-391, 397-404) 

3. W gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na lata 2017 i 2018 nie określono potrzeb gminy w zakresie liczby punktów 
sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych, adekwatnie dostosowanych do potrzeb ograniczania dostępności 
alkoholu, co było niezgodne z wymogami art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości (w brzmieniu wówczas obowiązującym).  

(akta kontroli str. 304-319) 

4. Gminne programy na lata 2017-2020 nie uwzględniały zadań regulacyjnych 
w zakresie zmniejszenia dostępności fizycznej alkoholu służących realizacji celu 
operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi 
i zachowaniami ryzykownymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, 
co było niezgodne z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.   

(akta kontroli str. 304-370) 

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 
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o wychowaniu w trzeźwości, nie przyczyniając się w sposób optymalny do 
ograniczania dostępności alkoholu.  

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

2.1. W okresie objętym kontrolą, ani wójt, ani działająca na podstawie jego 
upoważnienia straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiazywania 
problemów alkoholowych, nie prowadzili kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania ze zezwoleń, co było niezgodne z dyspozycją art. 18 ust. 8 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości.  

W tej kwestii wójt wyjaśnił, że „w związku z wejściem w życie w styczniu 2017 r. 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Gmina czekała na interpretacje 
dotyczące tworzenia grup ryzyka częstego łamania prawa przez przedsiębiorców. 
Z informacji posiadanych przez Gminę wynikało, że nie może ona zlecić 
przeprowadzenia kontroli zewnętrznej instytucji, ani firmie”. Dodał, że po uzyskaniu 
od Agencji informacji dotyczących wybierania punktów sprzedaży na podstawie 
mapy zagrożeń, kontrole nie były również prowadzone, ponieważ wskazówki 
zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i ustawie Prawo przedsiębiorców 
były niejednoznaczne. Z tego powodu podjęto decyzję o wstrzymaniu kontroli do 
czasu wyjaśnienia sprawy.  

Przewodniczący gminnej komisji wyjaśnił natomiast, że gmina zamierzała prowadzić 
kontrole przy udziale policji i straży gminnej, co zostało zapisane w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r., jednak okazało się, 
że z udziałem straży gminnej i policji nie mogą się one odbywać. Z przepisów 
wynikało, że należało zawiadomić punkt o zamiarze kontroli z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem, więc uznano, że idea w postaci stwierdzenia naruszenia ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, kiedy trzeba uprzedzić o kontroli, nie powiedzie się. 
Każdy przedsiębiorca zadba o to, żeby punkt wyglądał wzorcowo. W listopadzie 
2019 r. dwóch członków gminnej komisji uczestniczyło w szkoleniu, dotyczącym 
przeprowadzania kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Według 
wyjaśnień przewodniczącego, kontrole punktów sprzedaży, gminna komisja ma 
zamiar przeprowadzać bez asysty policji i straży gminnej od lutego 2020 r., po 
złożeniu sprawozdań rocznych przez właścicieli punktów sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

(akta kontroli str. 767-781) 

NIK nie podziela argumentów, które zdaniem wójta i przewodniczącego gminnej 
komisji, miały uzasadnić odstąpienie od prowadzenia kontroli, do których 
przeprowadzenia gmina była zobowiązana na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli istniał już pod rządami ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej39, a nie jak wskazano w wyjaśnianiach dopiero od wejścia w życie 
przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców40. Warto przy tym zwrócić uwagę na 
uprawnienie do prowadzenia kontroli niezapowiedzianych, wynikające z dyspozycji 
art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a następnie z art. 
48 ust. 11 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców. Z kolei, prowadzenie kontroli było 
obowiązkiem niezależnym od ewentualnych rekomendacji Agencji. W kwestii 
tworzenia „grup ryzyka”, NIK zauważa, że było to zadanie gminy, która adekwatnie 

                                                      
39 Art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) – uchylona 
z dniem 30 kwietnia 2018 r. 
40 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.). 
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do lokalnych zagrożeń rozpoznanych np. w oparciu o sygnały, skargi 
i zawiadomienia od mieszkańców, konsumentów, służb porządkowych i innych 
instytucji czy wreszcie własne obserwacje dotyczące naruszenia bądź podejrzenia 
naruszenia którejkolwiek z zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, 
powinna typować podmioty do kontroli.  

(akta kontroli str. 760-783) 

2.2. Wójt nie weryfikował rzetelności oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu, 
składanych przez przedsiębiorców. W toku kontroli nie wyjaśnił on przy tym 
przyczyn braku weryfikacji tych oświadczeń. NIK zauważa, że przedstawienie 
fałszywych danych w tym zakresie, w myśl przepisu art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, może być podstawą do cofnięcia zezwolenia, a brak ich 
weryfikacji świadczy o nierzetelnym wywiązywaniu się z obowiązku zapewnienia 
przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. 

   (akta kontroli str. 776-791) 

2.3. W gminie nie wdrożono rozwiązań pozwalających na rzetelne wywiązanie się 
z ustawowego obowiązku podejmowania interwencji w związku z naruszeniem 
zakazu i stosowania zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych, wynikającego 
z art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz postanowień 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (dział VI, pkt 3.1.3. ppkt 2 
Programu). Nie prowadzono analiz treści reklamowych i promocyjnych 
uwidocznionych w witrynach sklepowych oraz na wszelkich nośnikach reklamowych 
rozmieszczonych przy drogach publicznych będących we władaniu gminy, a także 
na stronach (serwisach) internetowych przedsiębiorców, którym udzielono 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W toku kontroli, wójt nie wyjaśnił 
przyczyn nieprowadzenia takich działań.  

(akta kontroli str. 767-799) 

Oględziny przeprowadzone przez NIK w wybranych obszarach przestrzeni miejskiej 
wykazały przypadki znajdowania się w niej obiektów i treści niezgodnych z zakazami 
określonymi w art. 13¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Stwierdzono obecność 
reklamy piwa, której treść była niezgodna z art. 13¹ ust. 1 pkt 8 lit. „b” tej ustawy, co 
polegało na zamieszczeniu sloganu/hasła, stanowiącego niedozwolone skojarzenie 
piwa z relaksem i wypoczynkiem41, niezachowanie wymaganej powierzchni 
ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu, określonych w art. 13¹ ust. 2 pkt 5 tej ustawy42 
oraz eksponowanie znaków towarowych producenta napoi alkoholowych, co było 
niezgodne z przepisem art. 13¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
w związku z art. 2¹ ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 746-755) 

Wójt gminy nie polecił straży gminnej odnotowywania i informowania o podjętych 
interwencjach w obrębie sklepów dotyczących zdarzeń związanych ze spożywaniem 
napojów alkoholowych. Nie występował również do policji o udzielenie informacji 
o takich zdarzeniach. Skutkowało to brakiem wiedzy o ewentualnych przesłankach 
cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z naruszeniem 
przepisu art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy o wychowaniu w  trzeźwości. Wójt, w trakcie 
kontroli NIK, w styczniu 2020 r. zwrócił się do tych służb z prośbą o wskazanie 
sklepów, w obrębie których mogło być łamane prawo w celu ustalenia grupy ryzyka, 
niezbędnej do prawidłowego zaplanowania kontroli na rok 2020. 

(akta kontroli str. 770-776) 

                                                      
41 „Idealne na imprezę” 
42 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na 
reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim  
(Dz. U. z 2003, Nr 199, poz. 1950 ze zm.) 
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2.4. Gmina, do dnia zakończenia kontroli NIK, nie wdrożyła żadnego z wyżej 
wskazanych, możliwych działań zapobiegawczych, ani żadnych innych rozwiązań 
prewencyjnych lub monitorujących zasady przestrzegania sprzedaży i reklamy 
napojów alkoholowych, mimo że dysponowała informacjami i przesłankami 
wskazującymi na zasadność podjęcia tego rodzaju kroków.  
W okresie objętym kontrolą miały miejsce dwa przypadki cofnięcia zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, obydwa z inicjatywy podmiotów zewnętrznych. 
Pismem z 21 maja 2019 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu 
zawiadomił wójta, o prowadzeniu sprzedaży alkoholu przez internet przez podmiot, 
którego siedziba znajdowała się na terenie gminy. Na skutek przeprowadzonego 
przez wójta postępowania administracyjnego, decyzją z 1 sierpnia 2019 r., na 
podstawie art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wydane temu 
podmiotowi zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostało cofnięte. Druga decyzja 
orzekająca o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydana przez Wójta 
14 lutego 2019 r. była wynikiem wniosku o wszczęcie postępowania 
administracyjnego w tej sprawie, skierowanego przez Prokuraturę Rejonową 
Poznań – Grunwald, w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego 
Poznań Grunwald i Jeżyce z dnia 7 sierpnia 2018 r., wydanym w związku 
z naruszeniem przepisu art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, co 
polegało na sprzedaży w punkcie sprzedaży na terenie gminy alkoholu osobie 
nieletniej. Obie decyzje wójta zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Poza powyższymi przypadkami nie miały 
miejsca sytuacje stwierdzenia przez wójta naruszenia przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, które skutkowałyby wszczęciem postępowania 
w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie jego 
kompetencji.  

     (akta kontroli str. 562-592, 765-781) 

Mimo zaistnienia na terenie gminy sytuacji niedozwolonej sprzedaży alkoholu przez 
internet, kontrolowana jednostka nie sprawdzała treści stron internetowych 
podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy pod tym kątem.  

     (akta kontroli str. 767-771) 

31 lipca 2019 roku przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców 
z punktów sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, w zakresie 
przygotowania do kontroli, jakie mogą być prowadzone przez organy w tych 
punktach. Wzięły w nim udział 52 osoby. Ankiety wypełnione przez uczestników 
szkolenia wskazywały, że incydenty w postaci bójek lub kłótni osób pod wpływem 
alkoholu, w obrębie punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaobserwowało 
w poprzednim miesiącu 17 osób - 32% (na 52 objętych ankietami), przy czym 4 
osoby (25%) zawiadomiły o tych zdarzeniach policję lub straż gminną. Szkolenie 
poprzedził eksperyment z udziałem tzw. „tajemniczego klienta”, w którego wyniku 
okazało się, że w 28 punktach sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawcy prosili 
o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość klienta, którego wiek na 
podstawie opinii biegłych oceniany był na 16 lat, a w 24 punktach doszło do 
sprzedaży alkoholu. Eksperyment wykazał także, że 26% sprzedawców miało 
wiedzę o sprzedaży alkoholu osobie nieletniej. W kwestii działań podjętych na 
skutek powzięcia wiedzy o wynikach ankiet, Wójt wyjaśnił, że gmina nie 
wykorzystała wyników sprawozdania z przebiegu badań. Obrazują one obszary, nad 
którymi warto popracować w gminie i są tylko wskaźnikiem do podjęcia działań na 
przyszły rok, w tym do zaplanowania ewentualnych dalszych szkoleń dla 
sprzedawców oraz pracowników. Informacje te są jasnym sygnałem, iż ważną 
częścią działań jest coroczne szkolenie dla sprzedawców, mające na celu 
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ostrzeganie ich i właścicieli punktów sprzedaży o konsekwencjach łamania prawa 
i możliwości odebrania koncesji.  

     (akta kontroli str. 680-743, 770-783)  

2.5. Przewodniczący gminnej komisji podał także, że gdy podmiot zwracał się do 
gminy o ponowne wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu, to on sam odwiedzał 
takie punkty sprzedaży. W 2017 r. miało miejsce 10 zawiadomień i skarg 
mieszkańców, mających związek ze spożywaniem napojów alkoholowych w pobliżu 
punktu, który posiadał zezwolenie na ich sprzedaż, przewodniczący gminnej komisji 
wraz z komendantem Policji sprawdzali w tych miejscach na czym polegał problem. 
Nie dokumentowano tych sytuacji. 

    (akta kontroli str. 85-90) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Wójt, ani na podstawie jego upoważnienia straż gminna lub członkowie gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, nie prowadzili kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, co było niezgodne z dyspozycją art. 18 ust. 8 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. 

(akta kontroli str. 767-785) 

2. Wójt nie podejmował działań w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania 
prawa w zakresie sprzedaży, reklamy i promocji napojów alkoholowych, co 
w ocenie NIK świadczy o nierzetelnej realizacji zadań w tym zakresie. Nie 
weryfikowano oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, nie poddawano 
analizie treści reklamowych i promocyjnych w przestrzeni publicznej gminy oraz 
na stronach internetowych przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu, nie wdrożono rozwiązań umożliwiających  monitorowanie 
zachowań związanych ze sprzedażą  alkoholu, które stanowią przesłankę do 
cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

(akta kontroli str. 782-783) 

Wójt nie wywiązał się z obowiązku dokonania kontroli przestrzegania zasad 
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie podjął 
też innych działań zapewniających skuteczne przestrzeganie prawa w zakresie 
sprzedaży, reklamy i promocji 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: 
 
1. Rzetelne analizowanie potrzeb w zakresie ograniczania dostępności napojów 

alkoholowych i podejmowanie adekwatnych do tego rozwiązań prawnych 
i działań. 

2. Uwzględnianie w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych zadań w zakresie zmniejszania dostępności fizycznej alkoholu 
służących realizacji celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i zachowaniami ryzykownymi Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2020 i lata następne. 

3. Podjęcie działań, w tym kontrolnych, służących zapewnieniu, że sprzedaż oraz 
reklama i promocja napojów alkoholowych prowadzone na terenie gminy będą 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 



 

16 

odbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i warunkami udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

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, 16 kwietnia 2020 r. 
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