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Państwowa Agencja      Warszawa, dn. 22 maja 2020 r. 

Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych 

 

 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), regulująca dokonywanie opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, nie przewiduje możliwości odroczenia lub przywracania terminów 

materialnych określonych w art. 111 ust. 7 tej ustawy (terminów wnoszenia opłat lub rat opłat za 

korzystanie z zezwoleń). Takiej możliwości nie dają również przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Na podstawie tych przepisów nie jest dozwolone również zawieszenie poboru tych 

opłat, ich obniżenie ani rezygnacja z ich pobierania przez organ zezwalający. Wobec tego organ 

powinien odmówić przedsiębiorcy zwrotu opłaty za korzystanie z zezwolenia.  

Z dniem 2 marca 2020 r. weszła w życie ustawa 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. poz. 374 z późn. zm.). Ani ustawa 

ta (zwana w mediach tarczą antykryzysową), ani kolejne do niej zmiany (w tym ustawa z dnia 14 maja 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 - Dz. U. poz. 875) nie wprowadziły rozwiązań umożliwiających umorzenie, 

odroczenie bądź rozłożenie na raty w inny sposób, niż wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (trzy raty płatne do 31 stycznia, 31 maja i 30 września). Nie zostały 

również wprowadzone regulacje mające na celu zwrot „niewykorzystanej” przez przedsiębiorcę opłaty 

(części opłaty przypadającej na okres przestoju lub zawieszenia działalności). 

Faktem jest, że co prawda w pierwszej wersji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustawodawca wprowadził art. 15zzr i 15zzs, które dotyczyły 

m.in. zawieszenia rozpoczynania się terminów administracyjnych i procesowych, jednak przepisy te 

zostały skreślone w nowelizacji z dnia 14 maja 2020 r., a zatem nie mogą dotyczyć terminów 

związanych z uiszczaniem rat opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
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Wobec powyższego, mając na uwadze nie tylko wyjątkowość sytuacji, ale również możliwość 

potencjalnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przypadku zaniechania pobierania opłat, 

ich obniżenia lub ich odroczenia bez podstawy prawnej, warto przede wszystkim zasięgnąć w 

przedmiotowej sprawie opinii prawnika urzędu. O interpretację warto zwrócić się również do Ministra 

Rozwoju jako do wnioskodawcy omawianej ustawy. 

Z uwagi jednak na dynamiczny proces zmian legislacyjnych zachęcamy również do bieżącego 

śledzenia zmian w powyższych przepisach. 

 


