
 

 

 

Kazus V Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa 

Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy” 

 

Na początku 2018 r. Jakub C. odziedziczył po swoich rodzicach dom z ogrodem.       

W ogrodzie rosną m.in. winorośle i jabłonie. Jakub C. postanowił wytwarzać z nich wino     

i cydr. W tym celu uzyskał wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. W 2018 r. udało mu się wyprodukować 100 l wina o zawartości alkoholu 

wynoszącej 12,5 % obj. i 140 l cydru o zawartości alkoholu wynoszącej 4 % obj. Połowę 

wyprodukowanego wina i cydru, Jakub C. postanowił sprzedać w czasie lokalnego festynu 

promującego regionalne produkty, a resztę przeznaczył na własny użytek, przy czym 

część wyprodukowanego wina poddał destylacji, uzyskując w ten sposób 10 l. winiaku        

o zawartości alkoholu wynoszącej 40 % obj. Ostatecznie Jakubowi C. udało się sprzedać 

10 l wina i 20 l cydru, z czego uzyskał przychód w łącznej kwocie 920 zł.  

W związku z prowadzoną przez Jakuba C. działalnością, postawiono mu zarzuty: 

1) wyrobu 100 l wina bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, 

tj. czyn o którym mowa w art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 

wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn zm.); 

2) wyrobu 140 l cydru bez wymaganego wpisu do rejestru działalności w zakresie 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, tj. czyn, o którym mowa w art. 44 ust. 

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz     

o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 822 z późn zm.); 

3) wyrobu 10 l winiaku bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego, 

tj. czynu, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie 

alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2352); 

4) sprzedaż bez wymaganego zezwolenia 50 l wina i 100 l cydru, tj. czynu, o którym 

mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                   

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137). 



 

 

 

Odnosząc się do wskazanych zarzutów Jakub C. wskazał, że są one chybione, gdyż: 

1) zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) wytwarzanie wyrobów winiarskich nie jest 

działalnością gospodarczą, a co za tym idzie nie wymaga uzyskania wpisu do 

rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich; 

2) prowadzona przez niego działalność w zakresie sprzedaży wina i cydru spełnia 

wymogi określone w 6 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) dotyczące sprzedaży przez rolników 

przetworzonych produktów roślinnych, a co za tym idzie nie wymaga zezwolenia, 

o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

3) wytwarzanie winiaku na własny użytek nie stanowi przestępstwa, o którym mowa 

w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz 

wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2352), gdyż przepis 

ten dotyczy wyłącznie wytwarzania alkoholu etylowego na sprzedaż; 

4) zezwolenie na sprzedaż alkoholu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia        

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, nie dotyczy producenta tego alkoholu, gdyż w sytuacji, gdy 

wytwarzanie napoju alkoholowego podlega reglamentacji i wymaga wpisu do 

określonego rejestru działalności regulowanej, to wpis ten uprawnia także do 

sprzedaży wyprodukowanych napojów alkoholowych, a jakakolwiek inna 

wykładnia prowadziłaby do wniosku, że producent napojów alkoholowych                 

w każdym przypadku podlega podwójnej reglamentacji i zmuszony jest ubiegać się 

zarówno o wpis do rejestru działalności regulowanej i o zezwolenia, podczas, gdy 

nie można wykonywać działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

napojów alkoholowych bez ich sprzedaży; 

5) w sytuacji, gdy w ciągu 60 miesięcy poprzedzających wpis do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej nie wykonywał on działalności 

gospodarczej, a przychód z podjętej działalności nie przekroczył w żadnym 

miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie            



 

 

 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.               

z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), to zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) 

wykonywania przez niego działalność nie stanowiła działalności gospodarczej           

i w konsekwencji nie miał on obowiązku uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w sytuacji, gdy zgodnie z art. 5 ust. 2 

Prawa przedsiębiorców dobrowolnie złożył wniosek o ten wpis, to nie miał on 

obowiązku ubiegania się o wpisy do rejestru działalności regulowanej, czy też            

o wskazane w zarzutach zezwolenie. 

Oceń prawidłowość zarzutów postawionych Jakubowi C. oraz 

prezentowanego przez niego stanowiska. 


