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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r. ustawę  

o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji 
i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. 
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USTAWA 
z dnia 25 maja 2012 r.                     

 
 

o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji  
i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych1) 

 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o re-
jestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, 
poz. 1539, z późn. zm.2)) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Polska Wódka/Polish Vodka to:  
1) wódka niezawierająca dodatków innych niż woda albo 
2) wódka smakowa o nadanym dominującym smaku innym niż smak surow-

ców użytych do jej wyrobu, zawierająca naturalne środki aromatyczne, a w 
szczególnych przypadkach barwniki, o maksymalnym poziomie cukru wy-
rażonym jako cukier inwertowany nieprzekraczającym 100 gramów na litr 
czystego alkoholu  

– otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, 
pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków, uprawianych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystkie etapy wyrobu odbywają 
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która może być leżakowana w ce-
lu nadania jej szczególnych właściwości organoleptycznych.”. 

 
Art. 2.  

Polska Wódka/Polish Vodka wyprodukowana przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy w sposób określony w art. 38 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, może być 
wprowadzana do obrotu jako Polska Wódka/Polish Vodka lub znajdować się w obrocie, 
nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

                                                
1) Ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 2 września 2011 r., pod numerem 

2011/0456/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie spo-
sobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 
oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie 
norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. 
WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, 
str. 337, z późn. zm.). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368, 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016. 
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Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.  
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