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USTAWA
z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
działaniu alkoholizmowi .

przeciw2669

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW:
z dnia 15 października 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji budźetowej na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych ;:>rzez wojska Federacji Rosyjskiej" .
2674
z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywoźone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
2675
z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich reali zacj i 2675
ROZPORZĄDZENIA:
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Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1996 r. w sprawie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych .
...
Ministra Łączności z dnia 21 październ ika 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu
osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych
o charakterze powszechnym.
.
Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji,
sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1996 r. w sprawie warunków uzyskania
uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1996 r. osłon
socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla
pracowników górnictwa . .
.. . . .
... . ...
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim,
krośnieńskim, łomźyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim ,
i zielonogórskim .
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593
USTAWA
z dnia 12
O

zmianie ustawy o wychowaniu w

września

trzeźwości

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 184)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 1 w ust. 1 po wyrazach "administracji pań 
stwowej" dodaje się wyrazy Iloraz samorządu terytorialnego";
2) wart. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Zadania, o których mowa w ust. 1, uwzględnia
się w założeniach polityki społeczno - gospodar
czej w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zatwierdzanego przez Radę Ministrów.";

1996 r.
i

przeciwdziałaniu

3) art. 3 i 4

otrzymują

alkoholizmowi.

brzmienie:

"Art. 3. 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych jest celem działania Pań
stwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zwanej dalej
"Agencją"·

2. Agencja podlega Ministrowi Zdrowia
i Opieki Społecznej .
3. Do

zadań

Agencji

należy

w szczególno-

ści:

1) przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych
oraz projektu podziału środków na jego realizację,
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2) opiniowanie i przygotowywanie pro-

3)

4)

5)

6)

7)

8)

alkoholowych
snych gmin. W

jektów aktów prawnych oraz planów
działań w zakresie polityki dotyczącej
alkoholu i problemów alkoholowych,
prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdraża
nie nowych metod profilaktyki i rozwią
zywania problemów alkoholowych,
udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizują
cym zadania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie
realizacji tych zadań,
współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw profilaktyki i rozwią
zywania problemów alkoholowych,
koordynacja i inicjowanie działań
zwiększających skuteczność i dostęp
ność lecznictwa odwykowego,
zlecanie i finansowanie zadań związa
nych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych,
współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzą
cymi działalność w zakresie rozwiązy
wania problemów alkoholowych.

4. Agencja jest

państwową jednostką

6.

Organizację

ży,

4) ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży
cia na miejscu lub poza miejscem
sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
5) wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych, słu
żącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Realizacja zadań, o których mowa w
ust. 1, prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa
nia problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
3. Rady gmin powołują gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działa
nia w zakresie określonym w ust. 1 oraz
podejmujące czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie stosuje się przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261 i Nr 106, poz. 496).
4. W skład gminnych komisji rozwiązywa
nia problemów alkoholowych wchodzą
osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.";

łecznej.

Art. 4. 1. Wojewoda realizuje zadania, o których
mowa wart. 1 i 2, w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązy
wania problemów alkoholowych.

3. W celu realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może powołać
pełnomocnika.

4. Środki finansowe na prowadzenie działań, o których mowa w ust. 2, ujmuje się
w budżecie wojewody.";
4) po art. 4 dodaje się art. 41 w brzmieniu:
"Art. 4 1. 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

wła

zadania te

rapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działal
ności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzie

Agencji określa statut, nadany przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo-

2. Wojewoda odpowiada za koordynację
przygotowania i realizację programu,
o którym mowa w ust. 1, udziela pomocy
merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte
tym programem oraz współdziała z centralnymi organami administracji pań
stwowej i organami samorządu terytorialnego w zakresie rozwiązywania problemówalkoholowych.

zadań

1) zwiększanie dostępności pomocy te-

bu-

Agencją kieruje dyrektor, powoływany
i odwoływany przez Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej.

do

obejmują:

dżetową·

5.

należy

szczególności

5)

skreśla się

art. 8;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie:
"Art. 9. 1. Obrót hurtowy napojami alkoholowymi
może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra
Przemysłu i Handlu.
2. Do zezwoleń na obrót hurtowy napojami
alkoholowymi stosuje się odpowiednio
przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 23
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r.
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Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86,
poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41,
poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105,
poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107,
poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47,
poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60,
poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446,
Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713 oraz
z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199),
o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na obrót następujący
mi rodzajami napojów alkoholowych:
1) piwem,
2) napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa) o zawartości do 18% alkoholu
oraz winem, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) wyrobami spirytusowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu oraz winami importowanymi o zawartości powyżej 22% alkoholu.
4. Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się
na czas oznaczony:
1) napojami alkoholowymi, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 - nie dłuższy
niż 2 lata,
2) napojami alkoholowymi, o których
mowa w ust. 3 pkt 3 - nie dłuższy niż
rok.
5. W razie zmiany stanu faktycznego lub
prawnego podmiotu gospodarczego,
w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, podmiot gospodarczy jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany Ministrowi Przemysłu i Handlu w terminie 14
dni od dnia jej powstania.

6. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, cofa się w przypadku:
1) nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi określonych w
ustawie,
2) nieprzestrzegania warunków określo
nych w zezwoleniu,
3) wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
4) powtarzającego się zakłócenia porządku publicznego w miejscu obrotu,
5) popełnienia przestępstwa w celu
osiągnięcia

przez

korzyści

Poz. 593

2671

majątkowej

osobę odpowiedzialną

za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie.
7. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1,
wygasają w przypadku:
1) likwidacji podmiotu gospodarczego
lub zawiadomienia o zaprzestaniu

prowadzenia hurtowego obrotu napojami alkoholowymi,
2) utraty warunków wymaganych do
uzyskania zezwolenia,
3) upływu terminu ważności zezwole-

nia,
4) zmiany

podmiotu gospodarczego,
któremu udzielono zezwolenia.

8. Minister Przemysłu i Handlu może - na
wniosek podmiotu gospodarczego, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w ust. 7 pkt 1,2 i 4 - określić termin przeznaczony na wyprzedaż
posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy
niż 3 miesiące od dnia stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia.
9. Podmiot gospodarczy, któremu cofnięto
zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem
o ponowne wydanie zezwolenia, nie
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia
wydania decyzji o jego cofnięciu.";
7) po art. 9 dodaje się art. 9' w brzmieniu:
"Art. 9'. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w wyodrębnionych punktach
sprzedaży, którymi są:
1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojówalkoholowych,
2) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.";
8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Akty prawne wpływające na strukturę cen
napojów alkoholowych powinny służyć
ograniczaniu spożycia tych napojów oraz
zmianie struktury ich spożycia na rzecz
napojów o niskiej zawartości procentowej
alkoholu.";
9) wart. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Na wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przeznacza się
corocznie z budżetu państwa środki w wysokości 1% podatku akcyzowego od wyrobów
alkoholowych." ,
b) skreśla się ust. 3;
10) po art. 11 dodaje się art. 11' w brzmieniu:
"Art. 11'. 1. W celu pozyskania dodatkowych środ
ków na finansowanie zadań określo
nych wart. 4' ust. 1 gminy pobierają
opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa
wart. 18.
2.

Opłatę

za zezwolenie, o którym mowa
w ust. 1, ustala się w wysokości odpo-

