
„Baniaki” ciąg  dalszy: 

• Rozmiar: Jednej osobie można sprzedać cztery (4) litry 
dziennie 

• Dystrybucja: Pojemniki muszą być zapewniane i napełniane 
przez kierownika lokalu (konsumenci nie mogą przynosić 
własnych pojemników do napełnienia) i muszę być czyste i 
higieniczne. 

Uwaga: Zgodnie z prawem dystrybutorzy mogą dostarczać lub 
sprzedawać Państwu pojemniki. 

 
DRINKI NA WYNOS 

Mogą Państwo sprzedawać bezpiecznie zamknięte pojemniki z 
alkoholami na wynos. Napój nie musi znajdować się w oryginalnym 
pojemniku producenta, ale wykorzystywane przez Państwo pojemniki nie 
mogą mieć otworów do picia lub na słomkę w nakrętce. Pracownik musi 
umieścić napój w torbie. Napój musi być kupiony wraz z jedzeniem 
przygotowanym w lokalu. Limity: 196 oz. piwa; 1 l alkoholu 
wysokoprocentowego; 1,5 l wina. Należy również przestrzegać 
wszystkich lokalnych przepisów. 

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU NIE MOGĄ 
BYĆ PRZENOSZONE 

Każda zmiana właściciela lub przeniesienie udziałów musi być zgłoszone 
do Departamentu przed zmianą. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu musi 
być anulowane przed sprzedażą lub przeniesieniem firmy. Nowi 
właściciele firmy muszą złożyć wniosek i uzyskać własne zezwolenie 
zanim będą mogli sprzedawać alkohol. 

 
ALKOHOLE MOGĄ BYĆ KUPOWANE 

WYŁĄCZNIE OD AUTORYZOWANYCH 
DILERÓW 

Mogą Państwo zakupić alkohole wyłącznie od autoryzowanego 
hurtownika lub producenta prowadzącego samodzielną dystrybucję 
posiadającego licencję wydaną przez Liquor Control Division. 

 
PIWO MUSI BYĆ KUPOWANE W OBRĘBIE 

TERYTORIUM GEOGRAFICZNEGO 
Wszyscy hurtownicy posiadają wyznaczone terytorium geograficzne, na 
którym mogą sprzedawać określone marki piwa. Zapewnienie, że 
dokonują Państwo zakupu od właściwego dystrybutora należy do 
Państwa obowiązków. 

 
INNE ZEZWOLENIA 

Posiadacz standardowego zezwolenia dla restauracji („posiadacz 
zezwolenia”) może uzyskać zezwolenie dla lokali serwujących alkohol, 
zezwolenie dla hoteli, sezonowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu na 
świeżym powietrzu oraz zezwolenie dla producenta. Należy pamiętać, 
że restauracje mogą serwować alkohole poza lokalem bez 
oddzielnego zezwolenia. 

KONTO eLICENSE 

Konto eLicense można założyć, korzystając z nazwy użytkownika podanej 
przez Departament.  Za pośrednictwem konta eLicense można odnowić 
zezwolenie, anulować zezwolenie, zaktualizować dane kontaktowe, składać 
formularze oraz dokonywać pewnych zmian w zezwoleniu. 
www.elicense.ct.gov  

 
AKTUALIZACJA INFORMACJI 

Są Państwo odpowiedzialni za aktualizację informacji kontaktowych 
podanych w Departamencie, w tym adresu e-mail i numeru telefonu. 
Departament będzie kontaktował się z Państwem, wysyłał zezwolenia i 
przypominał o odnowieniu drogą mailową. 

 

Jeśli mają Państwo pytania związane z Państwa zezwoleniem dla 
restauracji, prosimy o kontakt pod numerem: 
Pełnomocnik ds. wyjaśnień/skarg (860) 713-6210 
Nowe wnioski (860) 713-6200 
Odnowienia (860) 713-6200 
Przeniesienie udziałów/akcji (860) 713-6210 

 
Niniejsza broszura jest tylko krótkim przewodnikiem. 
Pełne informacje na temat zezwolenia dla restauracji 

znajdują się w tytule 30. 
Connecticut General Statutes (Statutów ogólnych stanu 

Connecticut) i Connecticut State Regulations (Przepisach stanu 
Connecticut). 
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Dozwolone godziny serwowania alkoholu na podstawie 
zezwolenia dla restauracji** 

Od poniedziałku do czwartku  
Sprzedaż alkoholu jest dozwolona w godzinach: 9:00 do 1:00 
(Jedzenie może być serwowane 24 godziny na dobę). 

Piątek i sobota 
Sprzedaż alkoholu jest dozwolona w godzinach: 9:00 do 2:00 

(Jedzenie może być serwowane 24 godziny na dobę). 
Niedziela 

Sprzedaż alkoholu jest dozwolona w godzinach: 10:00 do 1:00 
(Jedzenie może być serwowane 24 godziny na dobę). 

Zakaz 
W okresie zawieszenia zezwolenia lokal może być otwarty 

i serwować jedzenie, ale nie może wtedy serwować alkoholu. 
 

**Lokalne rozporządzenia miejskie mogą być surowsze** 
 
Definicja zezwolenia  Patrz Connecticut General Statutes 

§ 30-22; LRW ograniczone do wina i piwa 
 

WYMOGI ZWIĄZANE Z ZEZWOLENIEM 
 
Coroczne odnawianie Zezwolenie wymaga odnowienia każdego roku.  

Wiadomość z przypomnieniem zostanie 
wysłana na Państwa adres e-mail podany w 
Państwa aktach.  Data ważności jest również 
podana na zezwoleniu. W ramach 
odnowienia zezwolenia obowiązkowa jest 
coroczna inspekcja lokalnej straży 
pożarnej.  

 
Rejestracja zezwolenia Każdego roku należy złożyć nowe zezwolenie 

w urzędzie miasta.  Urzędnik opieczętuje 
oryginał zezwolenia i zatrzyma kopię w aktach. 
Zezwolenie nie zostanie aktywowane dopóki 
nie będzie opieczętowane.  

 
Oprawienie  Zezwolenie na sprzedaż alkoholu musi być 

przechowywane w ramce, 
i zawieszenie zezwolenia  w celu zabezpieczenia, oraz zawieszone 

wewnątrz  
w widocznym miejscu sklepu w ogólnie widocznym miejscu. 
  
Oznaczenie kierownika Nazwisko kierownika musi być umieszczone na 

szyldzie zawieszonym obok głównego wejścia 
do lokalu i widocznym z chodnika lub ulicy. 

 Przykład:     Michael Brooks 
Kierownik lokalu 

 
Dostawy Kierownik lokalu nie może przyjmować dostaw 

alkoholu, jeżeli przy odbiorze lokal nie 
podpisze faktury zawierającej informację o 
nazwie handlowej lokalu, nazwisku kierownika 
oraz podpis lub inicjały pracownika. 
Dozwolona jest pieczątka.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykład pieczątki:   
Odebrał 
Main Street Liquors 
Michael Brooks, kierownik lokalu 
Data: _______________ 
Podpis: ________________ 

 
Faktury za alkohol Lokal musi przechowywać faktury za alkohol z 

ostatnich 2 lat.  Na wniosek może być wydane 
pisemne pozwolenie na przechowywanie faktur 
w innym miejscu. 

 
Przechowywanie alkoholu  Należy prowadzić zatwierdzone zamykane 

miejsce, które jest wystarczająco duże, aby 
pomieścić cały alkohol znajdujący się na stanie. 

 
Formularze oświadczeń      Pracownik zażąda od każdej osoby,  
o wieku  której wiek budzi wątpliwości podpisania 

Formularza oświadczenia o wieku.  Formularz 
ten może być stosowany wyłącznie w 
połączeniu z okazanym dowodem tożsamości.  
Wypełnione formularze oświadczenia o wieku 
muszą być przechowywane w lokalu.  

 
Piwo lane  Przewody piwne w systemie kranowym muszą 

być co tydzień czyszczone i wpisane na karcie 
kontrolnej. Dźwignia kranu musi być tej samej 
marki co marka nalewana z beczki (chyba że 
wykorzystywana jest uniwersalna rączka). 

 
Ponowne napełnianie       Butelki po alkoholach i winie nie mogą być 

ponownie napełniane, nawet jeśli marki są 
jednakowe. Alkohole i wino muszą być 
nalewane ze swoich oryginalnych pojemników 
otrzymanych od hurtownika lub producenta. 

 
Zakaz sprzedaży               Sprzedaż nieletnim. (Poniżej 21. roku życia) 

Sprzedaż osobom odurzonym. 
Sprzedaż przed lub po dozwolonych godzinach. 
Sprzedaż innemu posiadaczowi zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu. 

 
**Uwaga: Masz prawo odmówić sprzedaży alkoholu 
jeżeli podejrzewasz, że dana osoba jest nieletnia lub 

odurzona .** 
 

Palenie Palenie wszelkiego rodzaju jest ZAKAZANE, 
włącznie z wszelkimi elektronicznymi 
systemami podawania nikotyny. Systemy takie 
obejmują elektroniczne (1) papierosy, (2) 
cygara, (3) cygaretki, (4) fajki, (5) hookah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracownicy Pracownik może mieć 16 lat, ale aby sprzedawać i 
podawać alkohol musi mieć ukończone 18 lat. 

 
Dzienne raporty        Wymagane jest przechowywanie w lokalu 

dziennych raportów i miesięcznych podsumowań 
sprzedaży jedzenia i alkoholi z ostatnich dwóch 
lat. 

 
Wymóg zapewnienia     Jedzenie musi być dostępne w sprzedaży dla  
jedzenia konsumentów do spożycia na miejscu w godzinach 

otwarcia lokalu. Lokal musi serwować „dania 
gorące”, które zwykle wymagają miejsc siedzących 
przy stolikach i używania zastawy stołowej. 

 
ZAKAZANE PROMOCJE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Otwarty bar Zakazany, chyba że dany obszar został 
wynajęty na prywatne przyjęcie przez klienta. 

Dyskryminacja           Wieczory „dla Pań” itp. są zakazane, jeżeli 
promocje napojów alkoholowych są 
dyskryminujące ze względu na wiek, płeć, 
orientację seksualną lub inne chronione cechy. 
Wszystkie dozwolone promocje (np. „happy 
hour”) muszą dotyczyć wszystkich patronów. 

Gry towarzyskie           Zakazane są gry, które wiążą się z piciem lub 
związane z piciem        w których drinki są nagrodami. 
alkoholu 

 
Dolewki Promocje typu „nieograniczona dolewka” lub 

„happy hour pijesz ile możesz” są zakazane.   
 

HAZARD 
W lokalu zakazane są wszelkie formy hazardu (np. gry w kości, zakłady 
sportowe, automaty do gry) chyba że zostały dopuszczone przez CT 
Lottery Corporation i lokal posiada licencję DCP. 

 
DOZWOLONA ILOŚĆ DRINKÓW 

Można podać jednej osobie dwa drinki na raz. Karafka lub butelka wina 
może być podana więcej niż jednej osobie. 

 
SPRZEDAŻ LANEGO PIWA DO SPOŻYCIA POZA 

LOKALEM (BANIAKI) 
Kierownicy LIR (Restauracji sprzedających alkohol) i LRW (Restauracji 
sprzedających wino i piwo) mogą sprzedawać lane piwo do spożycia poza 
lokalem w zamkniętych pojemnikach, z zastrzeżeniem następujących 
warunków: 

• Dozwolone godziny (takie same jak dla sklepów 
monopolowych): Poniedziałek - sobota 8:00 do 22:00; 
niedziela 10:00 do 18:00 (*chyba że lokalne przepisy nakładają inne 
ograniczenia) 
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