
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, tel. +48 22 244 32 64, fax. +48 22 2443 264
www.msit.gov.pl

Pan
Prof. dr hab. Marek Szydło
Przewodniczący
Rady Legislacyjnej
przy Prezesie Rady Ministrów 

Szanowny Panie Profesorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24 czerwca br. sygn. RL-033022/19 
w sprawie opinii Rady Legislacyjnej nt. projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
dziękując za przekazaną opinię, poniżej prezentuję stanowisko w sprawie uwag 
i wątpliwości zawartych w jej treści.

I. Odnosząc się do uwagi dotyczącej nieprecyzyjnego wskazanie organów podatkowych 
właściwych do przyjmowania deklaracji oraz opłat należy wskazać na następujące:

a. uwzględniono uwagę dotyczącą korekty ust. 1a (zamiast zwrotu mówiącego 
o organach podatkowych właściwych „w sprawie” podatku od towarów i usług 
użyto sformułowania „w sprawach”),

b. za zasadną uznano uwagę dotyczącą nieprecyzyjnego wskazania organów 
podatkowych i dokonano korekty ust. 3 i 5 w sposób zaproponowany przez Radę 
Legislacyjną;

II. Uwzględniono uwagę dotyczącą brak precyzyjnego wskazania terminu końcowego na 
wniesienie opłaty przez dodanie w art. 1 nowego pkt 3 dotyczącego brzmienia art. 132 
ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
skorygowano brzmienie art. 132 ust. 5 ww. ustawy w sposób zaproponowany przez 
Radę Legislacyjną;

III. Mając na uwadze sformułowane zarzuty braku dostatecznej precyzji w formułowaniu 
przepisu przejściowego oraz jego potencjalną niekonstytucyjność zdecydowano się 
uwzględnić w projekcie zaproponowane przez Radę Legislacyjną brzmienie przepisu 
przejściowego. Na marginesie MSiT pragnie zauważyć, że projektowana norma 
przejściowa nie miała w intencji wnioskodawcy rodzić negatywnych skutków dla 
podmiotów prawidłowo rozliczających opłatę;

IV. W opinii wnioskodawcy uwaga dotycząca niedostatecznej precyzji w projektowanym 
przepisie mówiącym o wysokości opłaty nie może zostać uwzględniona. Celem 
procedowanej nowelizacji jest zoptymalizowanie systemu poboru opłaty i skuteczności 
wywiązywania się przez podatników z obowiązków nałożonych ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
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stworzenie warunków umożliwiających skuteczną windykację należności przez urzędy 
skarbowe, propozycja korekty w zakresie określenia podstawy wnoszenia opłaty 
wykracza poza zakres nowelizacji i mogłaby, w opinii wnioskodawcy, wpływać na 
zakres podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty, co miałoby wpływ na globalną 
kwotę uzyskiwaną z opłaty. W intencji wnioskodawcy projektowana zmiana ma 
charakter techniczny i nie powinna wpływać na kwestie związane z samą wysokością 
opłaty.

V. Uwaga dotycząca konieczności zamieszczenia w projektowanym art. 132 ust. 5a ustawy 
antyalkoholowej odesłania do dalszych przepisów ustawy została uwzględniona 
zgodnie z sugestią Rady Legislacyjnej.

Reasumując, w wyniku analizy opinii Rady Legislacyjnej oraz uwag zgłoszonych w toku 
uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, projekt ten został 
poddany zmianom, które czynią zadość wymaganiom tworzenia dobrego prawa i przesądzają 
o możliwości skierowania projektu do dalszych prac.

Poprawiony projekt został zamieszczony w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Z poważaniem

Witold Bańka
minister
/ – podpisany cyfrowo/
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