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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 14 grudnia 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(druk nr 288) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem nowelizacji, jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy 

(druk sejmowy nr 209), jest zoptymalizowanie systemu poboru opłat za reklamę napojów 

alkoholowych oraz stworzenie warunków umożliwiających skuteczną windykację należności 

przez urzędy skarbowe. Znowelizowane przepisy mają również przyczynić się do 

sprawniejszej obsługi podmiotów dokonujących opłaty z tytułu reklamy napojów 

alkoholowych (dotyczy to w szczególności telewizji, supermarketów, sklepów, agencji 

reklamowych, wydawnictw, radia, restauracji, barów), a tym samym szybszego wpływu 

środków na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.  

Ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą opłaty za reklamę napojów alkoholowych 

wnoszone będą na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego swoje zadania 

wykonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie tych opłat (art. 13
2
 ust. 5 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Opłaty za reklamę napojów 

alkoholowych wnoszone będą na rachunek tego urzędu skarbowego, do którego składane są 

deklaracje w sprawie tych opłat (art. 13
2
 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W aktualnie obowiązującym stanie prawnym deklaracje 

dotyczące opłaty za reklamę napojów alkoholowych składa się do urzędu skarbowego, zaś 

samą opłatę wnosi się na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej. 
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W myśl dodawanego do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi art. 13
2
 ust. 5a właściwi naczelnicy urzędów skarbowych będą przekazywać 

kwoty wpłaconych opłat za reklamę napojów alkoholowych na rachunek Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów w terminie 14 dni od dnia ich wpłaty. Ponadto ustawa zawiera 

przepisy regulujące postępowanie w przypadku konieczności dokonania zwrotu nadpłaty ze 

środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (art. 13
2
 ust. 5b i 5c ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).  

Dodatkowo nowela wprowadza zmianę w zakresie podmiotu upoważnionego 

do określenia wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty za reklamę napojów 

alkoholowych (art. 13
2
 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi). W obecnym stanie prawnym uprawnienie to przysługuje ministrowi 

właściwemu do spraw kultury fizycznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych. Po nowelizacji wzór zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej 

opłaty za reklamę napojów alkoholowych oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych, 

określać będzie, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej. 

W następstwie nowelizacji art. 3a § 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (art. 2 noweli) zobowiązania wynikające z deklaracji dotyczących opłat za 

reklamę napojów alkoholowych zostaną objęte egzekucją administracyjną. 

Nowelizacja zawiera przepisy przejściowe, określające zasady poboru opłaty za reklamę 

napojów alkoholowych, której termin wniesienia upłynął przed dniem wejścia ustawy w życie 

(art. 3 noweli ). 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. (art. 4 noweli). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 209). Sejm, po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania projektu ustawy na 5. posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 r., skierował projekt do 

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia. Komisje po 

rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r. rekomendowały 

jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu komisji (druk sejmowy nr 703). Na 
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etapie prac w komisji nie wprowadzono do projektu istotnych merytorycznych zmian. Drugie 

czytanie projektu ustawy odbyło się na 22. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 grudnia 2020 r. 

Niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

rekomendowanym przez komisje. Za uchwaleniem ustawy głosowało 445 posłów, 6 było 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


