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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją  

prozdrowotnych wyborów konsumentów 

 

(druk nr 71) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) 

Art. 3a. 

[§ 1. 
(5)

 W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 § 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, długów celnych 

powstałych w przypadkach określonych w art. 77 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. 

zm.), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie społeczne, 

opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 

i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123), dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495), opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 

i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403), opłat emisyjnych oraz opłat za korzystanie ze 

środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495 i 1501), oraz daniny 

solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394 i 1495), stosuje 

się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio: 

1)   z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika; 

2)   ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego; 
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3)   z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie 

społeczne; 

4)   z informacji o opłacie paliwowej; 

5)   z informacji o dopłatach; 

6)   
(6)

 z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo z 

zawiadomienia właściciela nieruchomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

7)   z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych 

zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 

343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.); 

8)   z informacji o opłacie emisyjnej; 

9)    z deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej; 

10)  
(7)

 z wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

oraz o wysokości należnych opłat.] 

<§ 1. W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 

§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, długów celnych 

powstałych w przypadkach określonych w art. 77 ust. 1 oraz art. 81 

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 

9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, podatków wykazanych 

w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72), dopłat, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 847 i 1495), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa 

w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020), opłat emisyjnych oraz opłat za 

korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), daniny 

solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), 

opłat, o których mowa w art. 9
2
 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
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wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2277 oraz z 2020 r. poz. …), a także opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 

2020 r. poz. …), stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one 

odpowiednio: 

1) z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika; 

2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego; 

3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie 

społeczne; 

4) z informacji o opłacie paliwowej; 

5) z informacji o dopłatach; 

6) z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo z zawiadomienia właściciela nieruchomości przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

7) z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 

w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów 

unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. 

zm.);  

8) z informacji o opłacie emisyjnej; 

9) z deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej; 

10) z wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat; 

11) z informacji, o której mowa w art. 9
2
 ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi;  

12) z informacji, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zdrowiu publicznym.> 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli: 

[1)   
(8)

 w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w 

informacji o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach, w deklaracji o wysokości 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zawiadomieniu o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w rozliczeniu zamknięcia, w 

informacji o opłacie emisyjnej, w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, w 

wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 

wysokości należnych opłat, zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego;] 

<1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w 

informacji o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach, w deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zawiadomieniu 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w rozliczeniu 

zamknięcia, w informacji o opłacie emisyjnej, w deklaracji o wysokości daniny 

solidarnościowej, w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie 

korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, w informacji, o 

której mowa w art. 9
2
 ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w informacji, o 

której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym, zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego;> 

2)   wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu 

upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) 

 

Art. 9. 

1. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może 

być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki. 

2. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być 

prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. 
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<Wydawanie zezwoleń, decyzji wprowadzających zmiany w tych zezwoleniach oraz 

duplikatów tych zezwoleń należy do zadań własnych województw.> 

2a. (uchylony). 

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje zezwolenie na obrót hurtowy przedsiębiorcom 

posiadającym siedziby na terenie województwa. 

3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się na podstawie wniosku 

przedsiębiorcy. 

3b. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy; 

2)   siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

3)    numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)    adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów 

alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta; 

5)   wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1; 

6)   wnioskowany termin ważności zezwolenia; 

7)   oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku 

kalendarzowym: 

a)  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

b)  o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa; 

8)    oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach 

przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku 

zgodnie z pkt 4. 

3c. Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może 

wydać duplikaty zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku ich utraty lub 

zniszczenia. 

3d. Do wniosku o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, należy dołączyć dowód 

wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia, o której mowa w art. 9
2 

ust. 1. 

3e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3b pkt 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

4. (uchylony). 

[Art. 9
2
. 

1. Za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, decyzji wprowadzających w 

zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty. 

1a. Wydawanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2, decyzji wprowadzających zmiany w 

tych zezwoleniach oraz duplikatów tych zezwoleń należy do zadań własnych województw. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na 

rachunek organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w 

wysokości 4000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz 

dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie 

przekroczyła 1 000 000 zł. 

4. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych 

w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłatę za 

wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości równej 

0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek organu zezwalającego, po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w 

ostatnim roku kalendarzowym. 

6. Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego 

rodzaju tych napojów. 

7. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, ustala się w wysokości 

22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, 

polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, ustala się 

stosownie do deklarowanego obrotu. 

8a. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 

100% alkoholu rocznie, ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi 

wyrobami. 
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9. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych 

zezwoleniach, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, wynosi 50% stawki określonej dla 

zezwolenia w dniu jego wydania. 

10. Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 

zł. 

11. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów 

alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1000 zł. 

12. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 

18% alkoholu jest pobierana w zależności od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we 

wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty określonej w ust. 7. 

13. Opłata za zwiększenie limitu, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 3, jest pobierana w zależności 

od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 

opłaty określonej w ust. 7. 

14. Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 zł. 

15. Zezwolenia i decyzje, o których mowa w ust. 9-14 i art. 9 ust. 1 i 2, nie podlegają opłacie 

skarbowej.] 

<Art. 9
2
. 

1. Za zezwolenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wydawanie decyzji 

wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz wydawanie duplikatów pobiera się 

opłaty. 

2. Opłaty są wnoszone przed wydaniem zezwolenia, duplikatu lub decyzji na rachunek 

organu wydającego zezwolenie, po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, z 

zastrzeżeniem ust. 16–18. 

3. Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla 

każdego rodzaju tych napojów. 

4. Opłaty za zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości 

4000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla 

tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie 

przekroczyła 1 000 000 zł. Opłaty te są wnoszone na rachunek organu wydającego 

zezwolenie po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej 

napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym. 
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5. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów 

alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 

000 zł, opłatę za zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w 

wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 

100 zł. 

6. Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, ustala się w wysokości 22 

500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 7–10. 

7. Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, 

polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, ustala się 

stosownie do deklarowanego obrotu.  

8. Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. 

litrów 100% alkoholu rocznie ustala się stosownie do deklarowanego rocznego 

obrotu własnymi wyrobami. 

9. Opłata za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o 

zawartości do 18% alkoholu wynosi 1000 zł. 

10. Opłata za zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 

18% alkoholu jest pobierana w zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej 

we wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty określonej w ust. 6. 

11. Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy 

zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w 

napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% 

alkoholu w tych opakowaniach. Opłatę tę wnosi się również w przypadku 

dokonywania czynności, o których mowa w ust. 8–10, w stosunku do napojów 

alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml.  

12. W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 lub 2, zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na 

obrót hurtowy i zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odprowadza opłatę od 
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wszystkich napojów objętych opłatą, ustaloną na podstawie ust. 11, w które 

zaopatrzył tego przedsiębiorcę. 

13. Przedsiębiorca dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe, od których zapłacono 

opłatę, o której mowa w ust. 12, nie jest obowiązany do zapłaty opłaty ustalonej na 

podstawie ust. 11. 

14. Kwotę należnej opłaty w części, o której mowa w ust. 11, pomniejsza się o kwotę 

opłaty w części naliczonej od zwróconych przez przedsiębiorcę napojów 

alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml. 

15. Obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11, powstaje w momencie 

zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości 

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

16. Organem właściwym w sprawie opłaty w części, o której mowa w ust. 11, jest 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 

2. 

17. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2,  jest 

obowiązany, odrębnie w odniesieniu do każdego zezwolenia, do: 

1) złożenia w postaci elektronicznej informacji, opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym, według wzoru, o którym mowa w ust. 30, organowi, o którym 

mowa w ust. 16, za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, 

2) obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w 

wysokości, o której mowa w ust. 11 

– do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. 

18. Informacja, o której mowa w ust. 17 pkt 1, zawiera następujące dane: 

1) okres, za który jest składana;  

2) rodzaj posiadanego zezwolenia, którego informacja dotyczy; 

3) miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego; 

4) cel składania informacji: 

a) złożenie informacji, 

b) korekta informacji; 
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5) dane przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 

2: 

a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

b) NIP,  

c) imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby 

wskazanej do kontaktu; 

6) numery faktur lub innych dokumentów potwierdzających zaopatrzenie w napoje, 

o których mowa w ust. 11, daty ich wystawienia oraz odpowiednio NIP dostawcy 

albo nabywcy; 

7) łączną liczbę litrów 100% alkoholu zawartego w napojach, o których mowa w 

ust. 11; 

8) łączną liczbę opakowań napojów, o których mowa w ust. 11, w podziale na ilość 

nominalną napoju w opakowaniach i zawartość alkoholu; 

9) kwotę opłaty ustaloną na podstawie ust. 11; 

10) kwotę pomniejszenia opłaty ustaloną na podstawie ust. 14; 

11) kwotę opłaty do zapłaty; 

12) pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.). 

19. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do końca miesiąca 

następującego po terminie, o którym mowa w ust. 17, dokonuje podziału łącznych 

wpływów z opłaty w części, o której mowa w ust. 11, oraz z dodatkowej opłaty, o 

której mowa w ust. 21, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i 

II kwartał z opłat, o których mowa w art. 11
1
, na podstawie danych publikowanych 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przekazuje środki na 

rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin.  

20. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do końca kwietnia 

następnego roku dokonuje podziału łącznych wpływów z opłaty w części, o której 

mowa w ust. 11, oraz z dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 21, proporcjonalnie 

do wpływów uzyskanych przez gminy za III i IV kwartał roku ubiegłego z opłat, o 

których mowa w art. 11
1
, na podstawie danych publikowanych w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 
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właściwego do spraw finansów publicznych oraz przekazuje środki na rachunki 

bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin. 

21. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lub 2, 

organ, o którym mowa w ust. 16, ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w 

wysokości: 

1) 2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 

ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) 11 250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9
1
 

ust. 1 pkt 3. 

22. Dodatkową opłatę wnosi się na rachunek organu, o którym mowa w ust. 16. 

23. Do opłat, o których mowa w ust. 11 i 21, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. 

zm.). 

24. W przypadku powstania nadpłaty z tytułu opłaty w części, o której mowa w ust. 11, 

oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 21, zwrotu nadpłaty dokonuje się ze 

środków pochodzących z tej części opłaty. 

25. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, zwiększającej liczbę tych miejsc w stosunku do wymienionych w 

wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, wynosi 50% stawki 

określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania. 

26. Opłata za wydanie innych decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach wynosi 

200 zł. 

27. Opłata za zwiększenie limitu, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 3, jest pobierana w 

zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie 

do wysokości opłaty określonej w ust. 6. 

28. Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 

zł. 

29. Zezwolenia i decyzje, o których mowa w ust. 9, 10 i 25–28 oraz art. 9 ust. 1 i 2, nie 

podlegają opłacie skarbowej. 

30. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na 

elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu 

elektronicznego informacji, o której mowa w ust. 17 pkt 1.> 
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Art. 9
3
. 

1. [Opłaty, o których mowa w art. 9
2
 ust. 1, mogą być wykorzystane przez zarządy 

województw wyłącznie na finansowanie:] 

<Opłaty, o których mowa w art. 9
2
 ust. 1, z wyłączeniem opłat, o których mowa w art. 9

2
 

ust. 11 i 21, mogą być wykorzystane przez zarządy województw wyłącznie na 

finansowanie:> 

1)   zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy; 

2)   zadań określonych w Wojewódzkim Programie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 

i 1818); 

3)   zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach 

wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz Wojewódzkiego Programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

2. Zarządy województw mogą zlecać, w drodze porozumień, jednostkom samorządu 

powiatowego zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przekazywać środki finansowe na ich realizację. 

<3. Opłata w części, o której mowa w art. 9
2
 ust. 11, oraz dodatkowa opłata, o której 

mowa w art. 9
2
 ust. 21, stanowią w wysokości: 

1) 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

2) 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. 

4. Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu 

realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym 

skutkom spożywania alkoholu.  

5. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na 

działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki 

zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz innych 

następstw zdrowotnych spożywania alkoholu, z uwzględnieniem art. 97 ust. 3h 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). 
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6. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie później niż do dnia 15 kwietnia 

przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o sposobie 

wykorzystania środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w poprzednim roku 

kalendarzowym.> 

Art. 9
5
. 

1. Zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki lub 

właściwy marszałek województwa cofa w przypadku: 

1)   nieprzestrzegania warunków określonych w art. 9
4
 pkt 3, 4 i 7; 

2)   wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł; 

3)   popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę 

odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; 

[4)   przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 9
2
 ust. 5;] 

<4) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 9
2
 

ust. 4;> 

5)   orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby 

odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem; 

6)   zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego 

napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom. 

2. Zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki lub 

właściwy marszałek województwa może cofnąć w przypadku: 

1)    nieprzestrzegania warunków określonych w art. 9
4
 pkt 2, 5 i 8; 

2)   powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu. 

3. Zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, wygasają w przypadku: 

1)   likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu 

hurtowego napojami alkoholowymi; 

2)   upływu terminu ważności zezwolenia; 

3)   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej. 

4. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w ust. 

3, minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa wydaje 

zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów 

alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 

6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. 
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4a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, w 

formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 700, 730, 848 i 1590). 

5. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne 

wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od 

dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1387, z późn. zm.) 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat 

za wieczyste użytkowanie gruntów, 

b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 

części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak 

kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia 

rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i 

praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego 

zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 
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4)    odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej kwotę: 

a)  225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem 

elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124), 

b)  150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych; 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1; 

6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 

6a)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli te 

środki lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

sposób określony w art. 30da; 

7)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na 

rachunek Funduszu; 

8)   wydatków na: 

a)  spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 

pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na 

spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana 

kursem waluty obcej, jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca 

kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości 

różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 
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wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału, 

b)  spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów; 

9)   odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

9a)   odsetek od udziału kapitałowego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną; 

10)   wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w 

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także 

małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania 

przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci 

podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą 

prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z 

tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk 

absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba; 

10a)   wartości pracy osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, na 

rzecz przedsiębiorstwa w spadku; 

11)  darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 

43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej 

prowadzonej przez te organizacje; 

12)  podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn; 

13)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 

14)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

15)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym 

skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych 

grzywien i kar; 

16)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 
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a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących 

uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

  16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932), z tym że kosztem 

uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 

ust. 2 tej ustawy; 

16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479), z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z 

wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

  16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125), z tym że kosztem uzyskania przychodów 

jest poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521), z tym że 

kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 

4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

16e)   dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 542), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata 

produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy; 

<16f) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. …); 

16g) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 9
2
 ust. 21 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. …);> 

pkt 17 – 66 oraz ust. 2 – 9 pominięto 
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 865, z późn. zm.) 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat 

za wieczyste użytkowanie gruntów, 

b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 

części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak 

kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich 

poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)    odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej kwotę: 

a)  225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem 

elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348), 

b)  150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych; 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1; 

6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 
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6a)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli środki 

te lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

sposób, o którym mowa w art. 24f; 

7)   (uchylony); 

8)    wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów 

uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania 

przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz 

papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów 

wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w 

funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e; 

8a)  (uchylony); 

8b)  wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do 

czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji 

praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, 

stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego 

oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

8c)   wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub 

dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku 

połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości: 

a)  ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce 

przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

b)  ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub 

dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, 

c)   wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych 

zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej 

części majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed 

podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania 

przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez 

wydzielenie; 
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8d)  wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i 

art. 15 ust. 1k; 

8e)  wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki 

te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych 

wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, 

o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego 

zbycia tych udziałów (akcji); 

8f)    wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez 

wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z 

takiej spółki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek 

formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego 

składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje się odpowiednio; 

9)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na 

rachunek Funduszu, 

c)  (uchylona); 

10)  wydatków: 

a)  na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 

pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na 

spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana 

kursem waluty obcej, jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca 

kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości 

różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 
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–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału, 

b)  na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów, 

d)  (uchylona), 

e)  z tytułu przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny środków pochodzących ze spłat kredytów 

(pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzytelności; 

11)  naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

12)  odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 

13)  odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

13a)  odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, a także odsetek od dywidend i innych dochodów z udziału w 

zyskach osób prawnych; 

13b)  odsetek od udziału kapitałowego wspólników spółki niebędącej osobą prawną i 

spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3; 

13c)   u podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną - wartości 

pracy własnej innych wspólników tej spółki będących osobami fizycznymi, a także ich 

małżonków i małoletnich dzieci, z tym że kosztem uzyskania przychodów jest jednak 

wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z 

tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych lub z tytułu odbywania praktyk 

absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 57 i art. 15 ust. 4g; 

13d)   odsetek od pożyczki partycypacyjnej; 

13e)   kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanego w celu 

nabycia udziałów (akcji) spółki - w części, w jakiej pomniejszałyby one podstawę 
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opodatkowania, w której uwzględniane są przychody związane z kontynuacją 

działalności gospodarczej tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem, 

wniesieniem wkładu niepieniężnego, przekształceniem formy prawnej lub 

utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej; 

14)   darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji 

Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub 

cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy 

o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez te organizacje; 

15)  podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach; 

15a)   kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki 

(zysku netto); 

16)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 

17)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

18)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym 

skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych 

grzywien i kar; 

19)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących 

uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

19a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932), z tym że kosztem 

uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 

ust. 2 tej ustawy; 

19b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479), z tym że kosztem uzyskania przychodów są 
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poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z 

wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

19c)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125), z tym że kosztem uzyskania przychodów 

jest poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  19d)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521), z tym że 

kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 

4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

19e)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z tym że 

kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w 

art. 34 ust. 2 tej ustawy; 

<19f) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. …); 

19g) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 9
2
 ust. 21 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. …);> 

pkt 20 – 77 oraz ust. 1a – 9 pominięto 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 

 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa 

w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń 

na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 
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1)   określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

2)   przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; 

2b)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12; 

2c)  finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o 

których mowa w art. 43a ust. 1; 

2d)   organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących 

świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych 

na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych; 

3)   finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym 

niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono 

okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a)  finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 42j; 

3c)  dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych 

finansowanych z budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych 

czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym; 

4)   opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, 

nadzorowanie i kontrolowanie programów zdrowotnych; 

4a)   wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o 

których mowa w art. 48e ust. 5; 

4b)   opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz 

nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7; 
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4c)   finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym 

zakresie; 

5)   wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej; 

6)   monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7)    promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki 

zdrowotnej na podstawie art. 48d; 

8)   prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9)   
(92)

 prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony 

zdrowia, w tym promowanie Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a 

ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

10)  wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 

102 ust. 5 pkt 29; 

11)  
(93)

 monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-

24c. art. 44 ust. 1a-1c, art. 46 ust. 7-9, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 

10, 12 i 13; 

12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej 

Opieki Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK"; 

13)  
(94)

 realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. 

poz. 1622, 1696 i 2473), w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych; 

14)   finansowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 

2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447), przez przekazywanie 

środków finansowych Agencji Badań Medycznych w postaci odpisu, o którym mowa 

w ust. 3e; 

15)  
(95)

 finansowanie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 133 § 2b ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, oraz czynności związanych z 

ich wydawaniem [.] <;> 

<16) wspieranie zadań finansowanych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495); 

17) wspieranie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych ze środków Funduszu 
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Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.> 

3a. 
(96)

 Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub EFTA: 

1)   kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 pkt 4; 

2)   kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności 

ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

3b. 
(97)

 Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze 

świadczeniodawcą świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz 

kosztami tych świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych 

świadczeń wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na 

podstawie przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa 

członkowskiego UE lub EFTA Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra 

właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. 

3c. 
(98)

 W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego UE lub EFTA Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 
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kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

3e. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 14, Fundusz przekazuje Agencji 

Badań Medycznych środki finansowe w postaci odpisu w wysokości 0,3% planowanych 

należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok 

określonych w planie finansowym Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w 

art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o 

którym mowa w art. 123 ust. 3. 

3f. Odpis jest przekazywany do Agencji Badań Medycznych przez Fundusz do dnia 30 

stycznia roku kalendarzowego. Od kwoty nieprzekazanego przez Fundusz w terminie 

odpisu dla Agencji przysługują odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych 

dla zaległości podatkowych. 

<3g. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 16, Fundusz w terminach nie 

później niż do 31 stycznia oraz 31 lipca roku kalendarzowego przekazuje, w dwóch 

równych transzach, na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki 

finansowe w łącznej wysokości 117 mln zł, uwzględniane w planie finansowym 

Funduszu zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 4, albo ustalonym 

w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o którym mowa w art. 123 

ust. 3. Od kwoty nieprzekazanych przez Fundusz środków przysługują odsetki za 

zwłokę na zasadach i w wysokości określonych jak dla zaległości podatkowych. 

3h. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 17, Fundusz, przekazuje na 

rachunek Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych środki finansowe w 

wysokości nie wyższej niż 8% środków uzyskiwanych przez Fundusz w poprzednim 

roku kalendarzowym zgodnie z art. 9
2
 ust. 20 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2277 oraz z 2020 r. poz. …), uwzględniane w planie finansowym Funduszu 

zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 4, albo ustalonym w trybie, 

o którym mowa w art. 121 ust. 5, albo w trybie, o którym mowa w art. 123 ust. 3.> 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1)   potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 
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2)   przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3)   przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4)   przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5)   wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

7. 
(99)

 Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra 

Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego realizuje komórka organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o 

której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2b i 2c. Dotacja nie uwzględnia kosztów administracyjnych. 

8a. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na finansowanie świadczeń 

gwarantowanych na podstawie art. 131d. W ramach tej dotacji finansuje się również 

zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. 

8b. 
(100)

 Fundusz może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na finansowanie części 

kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4c. 

9. (uchylony). 

Art. 116. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1)   należne składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

2)   odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

3)   darowizny i zapisy; 

4)   środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

5)   
(111)

 dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których 

mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 4c; 
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5a)   dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a; 

6)   środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych; 

7)   przychody z lokat; 

7a)  (uchylony); 

7b)  kwoty, o których mowa w art. 4 ust. 10 ustawy o refundacji; 

7c)  kwoty, o których mowa w art. 34 ust. 6 ustawy o refundacji; 

7d)  kwoty z tytułu nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kar 

pieniężnych, o których mowa w art. 50-52 ustawy o refundacji; 

7e)  kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 4 

ustawy o refundacji; 

7f)  
(112)

 kwoty, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o 

Funduszu Solidarnościowym; 

<7g) środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 oraz art. 12i 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym; 

7h) środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 9
2
 ust. 11 i 21 ustawy z 

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi;> 

8)   inne przychody. 

1a. Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym mowa 

w art. 31t ust. 5-9. 

2. Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek. 

 

Art. 117. 

1. Kosztami Funduszu są: 

1)    koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych; 

1a)  (uchylony); 

2)   koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do tych świadczeń na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   koszty refundacji określone ustawą o refundacji; 

4)   koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b; 

4a)   koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c; 

<4b) koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16; 

4c) koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17;> 
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5)   koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

6)   koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z 

utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwroty 

kosztów podróży; 

7)   koszty poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

8)   koszt wypłaty odszkodowań; 

9)   inne koszty wynikające z odrębnych przepisów. 

2. Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i 

pożyczek. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) 

 

Art. 86. 

1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej. 

2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym. 

[3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 75% wpływów z dopłat, o których 

mowa w art. 80 ust. 1.] 

<3. Przychodami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są:  

1) 75% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1;  

2) środki stanowiące koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w art. 

117 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z 

późn. zm.).> 

4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i 

dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności 

fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w 

zakresie aktywności fizycznej. 

5. Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego 

Funduszu. 
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6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem 

właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania 

wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość 

finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania środków funduszu. 

 

Art. 88. 

1. Tworzy się Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

2. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest państwowym funduszem celowym. 

[3. Przychodem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest 1% wpływów z 

dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.] 

<3. Przychodami Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są:  

1) 1% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1; 

2) środki stanowiące koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w art. 

117 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.> 

4. Wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są przeznaczone wyłącznie 

na: 

1)   prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie 

specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki 

uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych; 

2)   opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów 

wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych; 

3)   udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania 

związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub 

innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w 

tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem; 

4)   prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów 

profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych 
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osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności 

leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia 

od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich; 

5)   zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym. 

5. Koszty obsługi Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pokrywane są ze 

środków tego Funduszu. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania 

wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i 

konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres 

informowania o źródle pochodzenia dopłat. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w 

realizacji tych zadań oraz zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

<1a. Ustawa określa także zasady ustalania i pobierania opłaty od napojów z dodatkiem 

substancji o właściwościach słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, oraz 

kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.> 

2. Przez zdrowie publiczne rozumie się zadania określone w art. 2. 

 

<Rozdział 3a 

Opłata od środków spożywczych 

 

Art. 12a. 

1. Wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem: 

1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków 

spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 
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dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 

31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1333/2008”, 

2) kofeiny lub tauryny  

– podlega opłacie, zwanej dalej „opłatą”. 

2. Przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w ust. 1, rozumie 

się sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa 

w art. 12d ust. 1, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż 

detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, podmiot, o którym 

mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, podmiot nabywający napoje w ramach 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju, albo sprzedaż w 

przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3. 

3. Przez sprzedaż detaliczną, o której mowa w ust. 2, rozumie się dokonywanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, 

odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:  

1) w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 

r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730 i 1495), 

2) poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta  

– także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie 

niezaewidencjonowanej. 

Art. 12b. 

1. Za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz 

syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej 

jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji 

występujących w nich naturalnie. 

2. Opłacie nie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów:  

1) będących wyrobami medycznymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534); 

2) będących suplementami diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 

26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1252); 
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3) będących żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do 

początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt, 

o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla 

niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i 

środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała 

oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 

1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) 

nr 953/2009 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 35, z późn. zm.); 

4) będących wyrobami akcyzowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.); 

5) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-

warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość 

cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju; 

6) będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, o których mowa w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającym 

wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż 

oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i 

zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 136 z 25.05.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 432/2012”, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub 

równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju; 

7) będących wyrobami, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników 

znajduje się mleko albo jego przetwory, niezależnie od ich sklasyfikowania w 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 

 

Art. 12c. 

1. Opłata oraz dodatkowa opłata, o której mowa w art. 12i ust. 1, stanowią w wysokości: 

1) 96,5% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia; 

2) 3,5% dochód budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. 

2. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na 

działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki 
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zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z 

chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w 

szczególności z nadwagą i otyłością. 

Art. 12d. 

1. Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej: 

1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo 

prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu 

nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub 

importera napoju; 

2) zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element 

umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla 

zamawiającego.  

2. W przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty na podstawie ust. 1 pkt 2 

obowiązek ten spoczywa wyłącznie na zamawiającym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.  

3. Informację o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, producent zgłasza do 

organu właściwego w sprawie opłaty na piśmie nie później niż w dniu powstania 

obowiązku zapłaty opłaty.  

4. Informacja o zawarciu umowy zawiera następujące dane: 

1) dane producenta oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty: 

a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

b) adres siedziby albo miejsce zamieszkania, 

c) NIP, 

d) imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby 

wskazanej do kontaktu; 

2) informacje o składzie napojów będących przedmiotem umowy, w tym o dodatku 

kofeiny lub tauryny, substancji słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 

1, oraz o zawartości cukrów w przeliczeniu na objętość napojów, w zakresie 

niezbędnym do obliczenia opłaty, zgodnie z ich etykietą; 

3) datę i podpis producenta lub osoby przez niego upoważnionej. 
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Art. 12e. 

1. Obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju, 

o którym mowa w art. 12a ust. 1.  

2. Producent, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, ma obowiązek przekazywać 

podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty informacje, o których mowa art. 12d 

ust. 4, w terminie pozwalającym na wypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 

12g ust. 1. 

3. Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na podmiocie sprzedającym napoje, o których mowa 

w art. 12a ust. 1, podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz 

hurtową. W takim przypadku opłatę odprowadza się od wszystkich sprzedanych 

temu podmiotowi napojów objętych opłatą.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozostałe podmioty wprowadzające na rynek 

napoje, o których mowa w art. 12a ust. 1, za których wprowadzenie została 

zapłacona opłata, nie uwzględniają tych napojów w informacji, o której mowa w art. 

12g ust. 1 pkt 1. 

5. Organem właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty 

opłaty, o którym mowa w art. 12d ust. 1. 

 

Art. 12f. 

1. Na wysokość opłaty składają się następujące części:  

1) 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml 

napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji 

słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008, 

2) 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju 

– w przeliczeniu na litr napoju. 

2. Wysokość opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju 

stanowi sumę części, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem ust. 7. 

3. Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł 

w przeliczeniu na litr napoju. 

4. Wysokość opłaty dla napojów zawierających substancje, o których mowa w ust. 1 pkt 

1 lub 2, oraz kofeinę lub taurynę stanowi odpowiednio sumę części, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz opłaty, o której mowa w ust. 3. 
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5. Do obliczenia opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do 

pełnego grama. 

6. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. 

7. Napoje:  

1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-

warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 

2) będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, o których mowa w 

rozporządzeniu nr 432/2012 

– zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju są objęte wyłącznie częścią 

opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.  

 

Art. 12g. 

1. Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d ust. 1, są 

obowiązane: 

1) składać w postaci elektronicznej informację, opatrzoną podpisem 

kwalifikowanym, według wzoru, o którym mowa w ust. 3, organowi właściwemu 

w sprawie opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych,  

2) obliczać i wpłacać opłatę  

– w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy 

informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane: 

1) okres, za który jest składana;  

2) miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego; 

3) cel składania informacji: 

a) złożenie informacji, 

b) korekta informacji; 

4) dane podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty: 

a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

b) NIP, 

c) imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej 

do kontaktu; 

5) kwotę opłaty ustaloną na podstawie art. 12f; 
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6) kwotę opłaty do zapłaty; 

7) informacje o opłacie: 

a)  łączną kwotę opłaty, 

b) kwotę opłaty za poszczególne napoje określone w art. 12f ust. 1 i 3, 

c) liczbę litrów napojów, o których mowa w art. 12a ust. 1, sprzedanych w 

danym okresie – w podziale na poszczególne napoje określone w art. 12f ust. 1 

i 3 wraz z informacją o dodatku w składzie kofeiny lub tauryny, lub 

substancji słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, oraz o 

zawartości cukrów w 100 ml napoju, 

d) numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo 

nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze; 

8) datę i podpis podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty lub osoby przez niego 

upoważnionej; 

9) pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.). 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na 

elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu 

elektronicznego informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 12h. 

1. Organ właściwy w sprawie opłaty przekazuje 96,5% kwoty pobranej opłaty oraz 

dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1, na rachunek bankowy 

Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia wpływu środków na 

rachunek organu właściwego w sprawie opłaty albo przekazania jej na ten rachunek 

przez organ egzekucyjny. 

2. W przypadku powstania nadpłaty w opłacie organ właściwy w sprawie opłaty 

dokonuje zwrotu nadpłaty ze środków należnych Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia. 

Art. 12i. 

1. W przypadku niedokonania opłaty w terminie, o którym mowa w art. 12g ust. 1, 

organ właściwy w sprawie opłaty ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w 

wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty. 
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2. Dodatkową opłatę wnosi się na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty. 

3. Do dodatkowej opłaty przepisy art. 12c oraz art. 12h ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 12j. 

Do opłaty i dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

900, z późn. zm.). 

Art. 12k. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, nie później niż do dnia 15 kwietnia, przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o sposobie wykorzystania 

środków, o których mowa w art. 12c ust. 1 pkt 1, w poprzednim roku kalendarzowym.> 

 

Art. 29. 

1. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem 

finansowym ustawy, wynosi w roku: 

1)   2016 - 70,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

2)   2017 - 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

3)    2018 - 40,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

4)   2019 - 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

5)   2020 - 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

6)   2021 - 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

7)   2022 - 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

8)   2023 - 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

9)   2024 - 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów; 

10)  2025 - 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów. 

2. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku: 

1)   2016 - 70 mln zł; 

2)   2017 - 60 mln zł; 

3)    2018 - 100 mln zł; 

4)   2019 - 60 mln zł; 

[5)   2020 - 60 mln zł; 
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6)   2021 - 60 mln zł; 

7)   2022 - 60 mln zł; 

8)   2023 - 60 mln zł; 

9)   2024 - 60 mln zł; 

10)  2025 - 60 mln zł.] 

<5) 2020 – 147,75 mln zł; 

6) 2021 – 177 mln zł; 

7) 2022 – 177 mln zł; 

8) 2023 – 177 mln zł; 

9) 2024 – 177 mln zł; 

10) 2025 – 177 mln zł.> 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, po pierwszym 

półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków 

przewidzianych na dany rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki 

obniża się w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a 

kwotą przekroczenia wydatków. W pierwszej kolejności ogranicza się wydatki na 

zadania, o których mowa w art. 2 pkt 1, 5, 7 i 8. 

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których 

mowa w ust. 1 i 2, jest minister właściwy do spraw zdrowia, a organami właściwymi do 

wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, są odpowiednio minister 

właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw kultury fizycznej, inni właściwi 

ministrowie wskazani jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w Narodowym 

Programie Zdrowia oraz wojewodowie. 

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, inni właściwi ministrowie wskazani jako 

podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w Narodowym Programie Zdrowia oraz 

wojewodowie są obowiązani do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

informacji o stopniu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, umożliwiających 

monitorowanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 

umożliwiającym wdrożenie mechanizmu korygującego. 
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USTAWA z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) 

 

Art. 21. 

1. Polityka zakupowa państwa określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w 

obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w 

zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w szczególności zakup innowacyjnych 

lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem: 

1)   aspektów normalizacyjnych; 

2)   kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów; 

3)   społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców; 

4)   upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych; 

5)   stosowania aspektów społecznych <i zdrowotnych>. 

2. W polityce zakupowej państwa, określając planowane działania administracji rządowej, 

uwzględnia się cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju. 

3. Politykę zakupową państwa opracowuje się raz na 4 lata. 

4. Politykę zakupową państwa przyjmuje Rada Ministrów, w drodze uchwały, na wniosek 

ministra właściwego do spraw gospodarki. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki przygotowuje projekt polityki zakupowej państwa 

i koordynuje jej realizację. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 1a: 

a)  po pkt 4c dodaje się pkt 4d w brzmieniu: 

"4d)  należności celnej - rozumie się przez to należność celną, o której mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 



- 42 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), dochodzoną na podstawie tytułu wykonawczego 

innego niż jednolity tytuł wykonawczy albo zagraniczny tytuł wykonawczy;", 

b)  pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

"11)  składkach na ubezpieczenia społeczne - rozumie się przez to również składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;"; 

[2)   w art. 3a w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "(Dz. Urz. UE L 269 

z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.)";] 

pkt 3 – 94 pominięto 

 


