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wystawowych sklepów 
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Chodzi o wyrok NSA z 13 lipca 
2017 r. (sygn. akt II GSK 982/17). 
Sąd stwierdził w nim, że eks -
ponowanie w oszklonej wi -
trynie sklepowej – jako oknie 
wystawowym – znaków to -
warowych napojów alkoho -
lowych stanowi niedozwolo -
ną reklamę tych produktów. 
Warszawscy urzędnicy w swo -
ich pismach powołują się na 
to orzeczenie i przypominają, 
że w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości możliwe jest 
cofnięcie zezwolenia na sprze -
daż alkoholu. A czas na zmianę 
niezgodnej z prawem praktyki 
dają do końca roku. 

– Działania miasta kiero -
wane są przede wszystkim 
do przedsiębiorców prowa -
dzących sklepy ze sprzedażą 
napojów alkoholowych in -
nych niż piwo, jednak zależy 
nam również, aby informacja 
ta dotarła do jak najszersze-
go kręgu odbiorców i została 
uwzględniona w każdym przy -
padku, gdy będzie to uzasad-
nione – tłumaczy Marta Pla -
sota z wydziału prasowego 
warszawskiego urzędu miasta.

Okazuje się, że to nie pierw-
sze tego typu pismo, które tra-
fiło do przedsiębiorców. Bydgo-
ski ratusz wystosował w lipcu 
tego roku podobne. Przypomina 
w nim, że wyroki administra -
cyjne potwierdzają, że wysta -
wianie napojów alkoholowych 
w witrynach sklepowych jest 
niezgodne z przepisami. 

Ciekawa inicjatywa 
Tego typu działania informa -
cyjne są pozytywnie oceniane 
w innych częściach kraju. Do 
tego stopnia, że niektóre mia -
sta planują podobne akcje. 

Zrobi tak np. Gdańsk. – We 
współpracy z Gminną Komi -
sją Rozwiązywania Proble -
mów Alkoholowych będzie -
my dążyć do wyeliminowania 
ewentualnych nieprawidłowo -
ści poprzez akcje informacyj -
no-kontrolne – mówi Dariusz 

Wołodźko z referatu prasowe-
go Urzędu Miejskiego w Gdań -
sku. Zdradza, że w planach ra-
tusza jest m.in. wysyłka pism 
informacyjnych do przedsię -
biorców prowadzących skle -
py z napojami alkoholowymi, 
przypominających o zakazach 
wynikających z art. 131 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholi -
zmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
487) dotyczących reklamy i pro-
mocji napojów alkoholowych.

Na zachodzie kraju również 
można usłyszeć głosy popar-
cia dla inicjatyw podobnych do 
warszawskiej. – Jest ona waż -
nym krokiem w unormowa -
niu sytuacji na rynku reklamy 
napojów alkoholowych – mówi 
Anna Federowicz z Wydziału 
Działalności Gospodarczej i Rol -
nictwa Urzędu Miasta Poznań. 
Podkreśla, że Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Al -
koholowych podejmowała już 
działania w tej sprawie. – Roz -
mawialiśmy z przedsiębiorca -
mi, którzy eksponowali napoje 
alkoholowe w sposób uzasad-
niający podejrzenie naruszenia 
zakazu reklamy. W efekcie sami 
zlikwidowali takie ekspozycje. 
Wyrok NSA potwierdził zasad -
ność tych działań – dodaje Anna 
Federowicz. Na tym jednak 
miasto nie zamierza poprze -
stać. – Chcemy rozdać przedsię-
biorcom ulotki dotyczące zasad 
prawidłowego eksponowania 
napojów alkoholowych w witry -
nach sklepowych. Informacja 
taka pojawi się także na stro -
nie urzędu miasta – wyjaśnia 
Federowicz. 

W Krakowie, od którego się 
wszystko zaczęło (wyrok NSA 
zapadł w sprawie przedsię -
biorcy działającego na terenie 
tego miasta), żadnych pism 
w związku z orzeczeniem do 
tej pory nie wysyłano. – Nato-
miast podczas kontroli punk-
tów sprzedaży sprawdzana jest 
również kwestia ewentualnej 
reklamy alkoholu w witrynach 
– mówi Joanna Dubiel z biu -
ra prasowego krakowskiego 
urzędu miasta. W Olsztynie 

wysyłka korespondencji z in -
formacją również nie jest pla-
nowana. Jak bowiem tłuma -
czy Patryk Pulikowski z Biura 
Komunikacji i Dialogu Obywa -
telskiego, w tym mieście nie 
ma problemu z nielegalną re-
klamą. Ratusz zamierza jed -
nak zainicjować działania pre -
wencyjne. – Mając na uwadze 
wyrok NSA, który aprobujemy, 
planujemy opublikować w Biu -
letynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Olsztyna infor -
mację skierowaną do przedsię -
biorców sprzedających napoje 
alkoholowe, aby w witrynach 
sklepów nie eksponowali trun -
ków. Również pracownicy, 
przed wydaniem zezwolenia, 
są zobligowani do pouczenia 
przedsiębiorców w tej kwestii 
– tłumaczy Pulikowski.

Niefortunne sformułowanie 
Prawnicy zgodnie przyznają, 
że wykładnia przepisów doty-
czących zakazu reklamy, którą 
zaprezentował NSA, jest pra -
widłowa. – Definicja reklamy, 
która znajduje się w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości, 
odbiega od potocznego rozu-
mienia tego pojęcia, albowiem 

reklamą na potrzeby tego aktu 
prawnego jest już samo rozpo-
wszechnianie znaków towaro -
wych napojów alkoholowych 
lub symboli graficznych z nimi 
związanych – tłumaczy radca 
prawny Konrad Młynkiewicz, 
dyrektor działu prawa admi -
nistracyjnego Kancelarii Sad-
kowski i Wspólnicy.

To, co budzi jego zastrze-
żenia, to jedynie forma kore -
spondencji wysyłanej w takim 
wypadku przez warszawskich 
urzędników. – Po pierwszej 
lekturze pisma można od -
nieść wrażenie, że koniecz -
ność przearanżowania witryn 
sklepowych w taki sposób, aby 
z zewnątrz nie były widoczne 
znaki towarowe napojów alko -
holowych, wynika bezpośred-
nio z wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Z całą pew -
nością tak nie jest, albowiem 
w obowiązującym w Polsce sys -
temie prawnym orzeczenia są -
dów nie stanowią źródeł pra-
wa – ocenia mec. Młynkiewicz. 
Jak podkreśla, takie odczucie 
wynika jedynie z niefortunnej 
redakcji pisma. 

Jaki charakter ma zatem 
kierowana do przedsiębior -

ców korespondencja? – Pisma 
przesyłane przez warszawskich 
urzędników należy trakto -
wać jako informację na temat 
obowiązującego orzecznictwa 
w zakresie przestrzegania za-
kazu reklamy napojów alkoho -
lowych. Poza rolą informacyjną 
nie wywołują one jednak żad-
nych skutków prawnych – tłu -
maczy adw. dr Karolina Woj -
ciechowska. W jej ocenie jest 
to działanie poza procedurą 
administracyjną, stanowiące 
zapowiedź ewentualnych kon -
troli w nowym roku. 

– Inicjatywa zasługuje na 
pochwałę. Równie dobrze 
organ mógł po prostu prze-
prowadzić kontrole sklepów 
zajmujących się sprzedażą na -
pojów alkoholowych w celu 
zweryfikowania, czy nie na -
ruszają one zakazu reklamy 
– mówi mec. Młynkiewicz. 

Głos krytyki 
Wątpliwości mają jednak 
przedstawiciele branży alko -
holowej. 

– NSA poszedł w swojej in -
terpretacji niedozwolonej re -
klamy za daleko. A nie taka jest 
jego rola – twierdzi Katarzyna 
Włodarczyk-Niemyjska ze Sto -
warzyszenia Importerów i Dys -
trybutorów Wina. Podkreśla 
jednocześnie, że taka wykład-
nia jest dla właścicieli sklepów 
z alkoholem niekorzystna, ale 
jest pewna, że sobie z zaistniałą 
sytuacją poradzą, np. owijając 
butelki na wystawach papie -
rem czy naklejając elementy 
maskujące na szyby wystawo-
we. Nie ukrywa też, że zasko-
czyły ją działania warszaw -
skiego urzędu miasta, a cała 
sytuacja ma drugie dno. 

– Wydaje mi się, że może 
mieć to związek z planowaną 
przez resort zdrowia noweli -
zacją ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, która ma pozwo -
lić na wprowadzenie bardziej 
restrykcyjnych ograniczeń do -
tyczących sprzedawania i spo -
żywania alkoholu – ocenia 
Włodarczyk-Niemyjska.
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