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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 
od godz. 

9.00  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA/ SERWIS KAWOWY* 

godz. 9.30 OTWARCIE SZKOLENIA 

9.30-14.30 

1. OMÓWIENIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU 
ALKOHOLIZMOWI ORAZ  NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – POSELSKI PROJEKT Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

2. REALIZACJA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU ZA ROK 2017: 
 kto musi złożyć oświadczenie i za jakie zezwolenia?  
 prawidłowa forma i treść dokumentu, pouczenie,   
 kwestia ochrony prawnej danych  zawartych  w oświadczeniu - tajemnica przedsiębiorstwa, 
 czy można składać korekty oświadczeń? 
 kwestia dodatkowych dokumentów dołączanych do oświadczenia - prawo czy obowiązek?  
3. JAK  PRAWIDŁOWO  ZASTOSOWAĆ NOWE PRZEPISY  KPA W POSTĘPOWANIU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH?:  
 zmiana terminu  wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku, 
 nowe  zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?   
 doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia,  
 instytucja „posiedzenia w trybie  współdziałania”, 
 rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w  postępowaniu o odebraniu  uprawnienia, 
 obowiązek   stosowania utrwalonej  praktyki rozstrzygania spraw,  
 obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, 
 istota i procedura rozpoznania ponaglenia. 
4. JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYDAĆ ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ  ALKOHOLU W ŚWIETLE AKTUALNIE  

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA: 
 ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania,  
 kiedy należy przeprowadzić  postępowanie opiniujące przed komisją? 
 zezwolenia  jednorazowe i kateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny 

zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe, 
 decyzja czy zezwolenie  – prawidłowa nazwa i treść  aktu - nowe pouczenie,   
 jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść?  
5. NOWA INSTYTUCJA - ZRZECZENIE SIĘ  PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA: 
 termin i forma zrzeczenia się, 
 stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień, 
 skutki zrzeczenia się  dla wprowadzenia danych  do  ewidencji działalności gospodarczej, 
 wykonalność a ostateczność decyzji.  
6. SKUTKI  BRAKU  WNIESIENIA  OPŁAT  ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA  NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU: 
 sankcje  prawne  w przypadku uchybienia  nowych terminów  do dokonania czynności – skutki dla 

przedsiębiorcy, obowiązki organu - polityka informacyjna, 
 brak  opłaty raty  w  terminie  -  kiedy i jak  naliczyć zaległą opłatę? kwestia  naliczania 30 %,  
 rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży - jak wówczas prawidłowo obliczyć 

należną opłatę? 
7. PROCEDURA STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA  ZEZWOLENIA  KROK PO KROKU: 
 wszczęcie i przebieg  postępowania, 
 jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty  po wygaszeniu  zezwolenia, 
 prawidłowe ustalenie okresu karencji. 
8. NOWE OBOWIĄZKI ORGANU KONTROLNEGO OD 1 STYCZNIA 2017 R. PRZY KONTROLI DZIAŁALNOŚCI  

I OŚWIADCZEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW: 
 analiza prawdopodobieństwa  naruszenia prawa, 
 nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie, 
 okazanie książki kontroli,  
 zakaz ponownej  kontroli, 
 skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego,    
 ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia  -  możliwości odstąpienia  od obowiązku  

zawiadomienia  o kontroli, 
 tryb  zawiadomienia   o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia, 
 dokumenty   zespołu kontrolnego  upoważniające do przeprowadzenia kontroli, 
 miejsce  kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy? 
 metody i zakres badania dokumentów finansowych - rodzaje żądanych  dokumentów,  forma     ich 

przekazywania zespołowi kontrolnemu,  
 najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia  z powodu fałszywych danych w oświadczeniu 

i jego wpływ na  kontrole oświadczeń. 
9. OBOWIĄZKI ORGANU ZEZWALAJĄCEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ: 
 kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. zezwoleń  alkoholowych i które  

informacje trzeba udostępniać? 
 istota wniosku o  ponowne  wykorzystanie informacji publicznej, 
 terminy załatwienia wniosku i procedura organu. 

godz. 14.30 
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. OBIAD 

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 


