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Państwowa Agencja

Warszawa, dn. 24 czerwca 2020 r.

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

INFORMACJA O ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zawiera ona istotne
zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków
pochodzących z opłat za te zezwolenia. Zmiany te polegają na dodaniu odpowiednich przepisów do
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).
1. Zmiany dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
a. wydłużenie ważności zezwoleń
Art. 15qa ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, stanowi, że:
„Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2277), których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zachowują ważność przez dodatkowy
okres 6 miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności zezwolenia, pod
warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed upływem
pierwotnego terminu ważności zezwolenia.
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Dodatkowo art. 92 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym
skutkami COVID-19 stanowi, że:
„1. Przepis art. 15qa ustawy zmienianej w art. 77 stosuje się do zezwoleń, których
ważność upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Opłaty, o których mowa w art. 15qa ustawy zmienianej w art. 77, wniesione do dnia
30 kwietnia 2020 r. uważa się za wniesione w terminie”.

b. zwolnienie z opłat
Art. 31zzca ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, stanowi, że:
„1. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111
ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

trzeźwości
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przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej
wniesienie.
2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1,
może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy
wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.
3. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31
grudnia 2020 r.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.

c. przedłużenie terminu na dokonanie opłaty
Warto również wskazać, że poza wprowadzeniem możliwości dla rady gminy do
przedłużenia terminu na wniesienie opłaty, ustawodawca odgórnie wydłużył również
możliwość wnoszenia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia (również wyłącznie dla
tzw. przedsiębiorców gastronomicznych). Stanowi o tym art. 92 ustawy o dopłatach
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności
finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19:
„1. Termin wniesienia raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
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przypadający na 31 maja 2020 r. zgodnie z art. 111 ust. 7 tej ustawy, przedłuża się do
dnia 30 czerwca 2020 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do przedsiębiorców, którzy uiścili
opłatę do dnia 30 czerwca 2020 r. nie stosuje się przepisu art. 18 ust. 12b ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.

2. Zmiany dotyczące wykorzystania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

Równocześnie ustawodawca wprowadził zmiany w wydatkowaniu środków pochodzących z
opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót hurtowy lub sprzedaż napojów alkoholowych:

„Art. 15qb. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zarządy województwa mogą wykorzystać środki z opłat,
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi,

również

na

działania

związane

z

przeciwdziałaniem COVID-19.

Art. 15qc. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać
dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
dochody z opłat określonych w art. 111 tej ustawy również na działania związane z
przeciwdziałaniem COVID–19”.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że powyższe zmiany nie oznaczają, że gminy będą
mogły zrezygnować z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną
osób uzależnionych od alkoholu, które określone są w gminnych programach. Ustawodawca
wprowadzając powyższe zmiany nie przesądził bowiem o nadaniu wyższego priorytetu zadaniom
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związanym z COVID-19, a można jedynie uznać, że użyte przez niego w art. 15qc sformułowanie
„(…) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia (…) również na (…)” wskazuje na pewnego
rodzaju równorzędność tych zadań. Jednakże przeznaczanie tych środków na zadania określone
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie jest fakultatywne,
a nadal obligatoryjne, a zatem należy pamiętać, że nie istnieje możliwość rezygnacji z
wykonywania tych działań na rzecz finansowania działań związanych z COVID-19.
W tym zakresie również należy mieć na uwadze, że ze względu na zamknięcie punktów
gastronomicznych w początkowym okresie stanu epidemii oraz późniejsze ograniczenie ich
działalności, wpływy do budżetu gminy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do
spożycia w miejscu sprzedaży za 2020 r. z pewnością będą mniejsze. Z tego względu
rekomendujemy ostrożność w wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie COVID-19. Zalecenie to jest
podyktowane troską o zapewnienie realizacji zadań w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych w roku 2021. Środki niewykorzystane w tym roku, w perspektywie mniejszych
dochodów w roku następnym powinny zostać przeznaczone na realizacji gminnych programów w
roku kolejnym, czyli 2021.

