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Państwowa Agencja      Warszawa, dn. 27 sierpnia 2020 r. 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

 

 

 

Czy można wydawać nowe zezwolenia, skoro ustawodawca umożliwił przedłużanie 

wygasających zezwoleń? 

 

Art. 15qa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm., dalej jako: ustawa o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19), że: 

„Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), których 

ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

zachowują ważność przez dodatkowy okres 6 miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności 

zezwolenia, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed upływem 

pierwotnego terminu ważności zezwolenia”. 

Zgodnie zaś z art. 92 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086):  

„1.  Przepis art. 15qa ustawy zmienianej w art. 77 stosuje się do zezwoleń, których ważność 

upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2.  Opłaty, o których mowa w art. 15qa ustawy zmienianej w art. 77, wniesione do dnia 30 

kwietnia 2020 r. uważa się za wniesione w terminie”. 

Wobec powyższego nie pozostają wątpliwości, że możliwością przedłużenia objęte są 

wyłącznie zezwolenia, których ważność kończy się od dnia 24 czerwca 2020 r. (dzień wejścia w życie 
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art. 15qa ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19). Takie zezwolenia mogą być 

przedłużone o 6 miesięcy pod warunkiem wniesienia opłaty proporcjonalnej za wydanie zezwolenia, 

zaś do przedłużenia nie potrzeba wniosku. Nie stoi to na przeszkodzie wydawaniu nowych zezwoleń 

po złożeniu odpowiedniego wniosku przez przedsiębiorcę.  


