
Co oznacza pojęcie „organizacji przyjęć”, użyte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi? 
 

Zgodnie z art. 18[1] ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 tj.), zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych na okres do 2 lat, mogą być wydane przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność polegającą na organizacji przyjęć. Jednocześnie przepisy nie precyzują pojęcia 

tego rodzaju działalności przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, iż celem wprowadzenia do 

wspomnianej ustawy omawianego przepisu było umożliwienie wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom prowadzącym działalność kateringową. 

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz.1885), w części 2 

załącznika do rozporządzenia - Schemat klasyfikacji w sekcji I - Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w pkt 56 - Działalność usługowa związana z 

wyżywieniem wymienia, jako odrębną podklasę (56.21.Z), Przygotowywanie żywności dla 

odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa.  

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w części 3 załącznika podklasa ta obejmuje: 

- przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem 

umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,  

- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.  

 

W § 4 wspomniane wyżej rozporządzenie stanowi, iż poprzednio obowiązującą PKD 

wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosuje się do 

działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r. Odwołanie do poprzedniego 

rozporządzenia jest tu o tyle istotne, że w części 2 załącznika w sekcji H - Schemat 

klasyfikacji, jako odrębną podklasę (55.52.Z) również przewidziano prowadzenie działalności 

polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering). Jednakże zawarte w części 3 załącznika Wyjaśnienia zdają się być bardziej 

kazuistyczne od obecnych. Wyjaśniono mianowicie, iż podklasa ta obejmuje: 

- przygotowywanie i dostarczanie żywności i napojów dla odbiorców zewnętrznych, np. 

dla: linii lotniczych, jadłodajni obwoźnych, szpitali,  

- uroczystości weselnych i pozostałych uroczystości okolicznościowych. 
 


