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Państwowa Agencja      Warszawa, dn. 27 sierpnia 2020 r. 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

 

W jaki sposób organizować w trakcie stanu epidemii prace gminnej komisji związane z 

opiniowaniem wniosku o wydanie zezwolenia?  

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych są instytucjami na tyle 

nietypowymi, że co do zasady nie obejmuje ich obowiązek stosowania bezpośrednio ani przepisów 

procedury administracyjnej (z wyjątkiem postępowania w sprawie wydania opinii w przedmiocie 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy), ani cywilnej – właściwie instytucje te 

funkcjonują prawie wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z tego względu również można napotykać pewne trudności w 

organizacji ich prac podczas trwania stanu epidemii. Należy wziąć pod uwagę różne obowiązki 

gminnych komisji, a w szczególności specyfikę procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. 

Przede wszystkim, organizując prace gminnych komisji, należy pamiętać o konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa tak członkom gminnych komisji, jak i osobom stawiającym się na 

posiedzenia komisji. Z tego względu warto mieć na uwadze przede wszystkim aktualne ogólne 

zalecenia i wytyczne, publikowane na stronach rządowych pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia (dostęp: 27 sierpnia 2020 r.), a 

ponadto wytyczne dla urzędów i instytucji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/urzedy-i-instytucje-

panstwowe (dostęp: 27 sierpnia 2020 r.). Na szczególną uwagę zasługuje również § 21 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Umożliwia on wprowadzenie w jednostkach 

organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym ograniczeń, polegających na 

wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (ust. 1). Na uwagę 

zasługuje również § 21 ust. 5 tego rozporządzenia, który stanowi, że „Decyzję o rodzaju i formie 

wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, kierownik 

urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną 

wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub 

jednostki.”.  

Kolejnym bardzo istotnym przepisem w zakresie organizacji prac gminnej komisji jest art. 15zzx 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19. Przepis ten stanowi, że: 

„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w 

jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych 

oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać 

obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także 

podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 

 2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu 

kolegialnie. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich 

jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 

oraz organach działających kolegialnie”. 

Wobec powyższego przepisu uznać należy, że również prace gminnej komisji mogą zostać 

zorganizowane w trybie zdalnym. 


