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Dotyczy: zawieszenia  Krakowskiego Porozumienia – Dobre Praktyki w Zakresie 
Odpowiedzialnej Sprzeda yż

         

           W ubiegłym roku przyst pili cie Pa stwo do Krakowskiego Porozumienia – Dobre Praktyki ą ś ń
w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzeda y Napojów Alkoholowych,  maj cego na celu wypracowanież ą
dobrych  praktyk  w  zakresie  detalicznej  sprzeda y alkoholu,  ze  szczególnym  uwzgl dnieniemż ę
dobrowolnego ograniczenia godzin nocnej sprzeda y alkoholu. Na chwil  obecn  ju  150 sklepówż ę ą ż
przyst piło do Porozumienia,  wykazuj c społeczn  odpowiedzialno  za prowadzenie tego typuą ą ą ść
działalno ci. ś

           Tymczasem aktualnie epidemia koronawirusa spowodowała bardzo powa ne załamanież
gospodarcze.  Do  Porozumienia  przyst pili  w  zdecydowanej  wi kszo ci  lokalni,  krakowscyą ę ś
przedsi biorcy, których sytuacja gospodarcza w dobie kryzysu jest bardzo ci ka, a w konkurencji ę ęż
z zachodnimi sieciami nie maj  du ych szans ekonomicznych.ą ż
           W tej sytuacji,  postanawiamy zawiesi  obowi zywanie Krakowskiego Porozumienia –ć ą
Dobre  Praktyki  w  Zakresie  Odpowiedzialnej  Sprzeda y na  czas  epidemii,  bior c pod  uwagż ą ę
interes ekonomiczny krakowskich przedsi biorców.ę  Jednocze nie przypominamy o konieczno ciś ś
przestrzegania obowi zuj cych  zasad sprzeda y napojów alkoholowych, w szczególno ci zakazuą ą ż ś
sprzeda y alkoholu  osobom  nieletnim  i  nietrze wym, a  tak e reagowania  na  ka dy przypadekż ź ż ż
zakłócania porz dku publicznego w zwi zku ze sprzeda  napojów alkoholowych.ą ą żą
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