
Druk nr 1248-A

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

               IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW  PRZEKAZU

ORAZ KOMISJI  ZDROWIA

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o  wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 587).

Sejm na 40 posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2003 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1

Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1248 do

Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji

Zdrowia w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło

przedstawicieli Komisji.

Komisje: Kultury Fizycznej i Sportu, Kultury i Środków Przekazu oraz Zdrowia po

rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2003 r.

wnoszą:

W y s o k i   S e j m      raczy następujący wniosek i poprawki:

wniosek o odrzucenie projektu ustawy

- odrzucić
1) w art. 1 w pkt 3 w lit. b skreślić pierwszy tiret;



- odrzucić
U w a g a: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2 i 3.

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. b pierwszemu tiret nadać brzmienie:

„- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6OO a 22OO,””;

- odrzucić
U w a g a: przyjęcie poprawki nr 2 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 3.

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. b pierwszemu tiret nadać brzmienie:

„- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6OO a 20OO, z wyjątkiem
reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub
profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy,””;

- przyjąć
4) w art. 1 w pkt 3 w lit. b drugiemu tiret nadać brzmienie:

„- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych
powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że odbywa się to w
trakcie imprez sportowych sponsorowanych przez producentów i
dystrybutorów piwa i co najmniej 20% powierzchni reklamy zajmować
będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia
alkoholu lub zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim,””;

- odrzucić
U w a g a: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5.

5) w art. 1 w pkt 3 w lit. b drugiemu tiret nadać brzmienie:

„- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych
powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni
reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o
szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu
małoletnim.””;

- przyjąć
Uwaga: poprawki nr 5 i 6 należy głosować łącznie.



6) w art. 1 w pkt 3 lit. f nadać brzmienie:

„f) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
wielkość, treść, wzór i sposób umieszczania na reklamach, o których mowa
w ust. 2 pkt 5, napisów informujących o szkodliwości spożycia alkoholu
lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletniemu, mając na względzie
ograniczenie spożycia alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi
wśród młodzieży.””;

- przyjąć
7) w art. 1 w pkt 3 skreślić lit. g i dodać po pkt 3 nowy pkt ... w brzmieniu:

„...) po art. 131 dodaje się art. 132 w brzmieniu:

„Art. 132.1. Podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama
prowadzona zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, wnoszą na
wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości
10% ustalonego umownie wynagrodzenia netto za usługę polegającą
na reklamowaniu napoju alkoholowego.

2. Przy ustalaniu wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, nie
uwzględnia się kwoty podatku od towarów i usług.

3. Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1,
sporządzają i przekazują do urzędu skarbowego właściwego ze
względu na siedzibę zobowiązanego, do 20-go dnia miesiąca, w
którym zgodnie z umową o świadczenie usług polegających na
reklamie napoju alkoholowego przypada termin płatności
wynagrodzenia lub jego części, deklarację według wzoru ustalonego
na podstawie ust. 4.

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji
dotyczącej opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres
zawartych w niej danych, uwzględniając w szczególności imię i
nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu zobowiązanego do wniesienia
opłaty, jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji
podatkowej oraz dane dotyczące umowy, z której bezpośrednio
wynika wysokość wnoszonej opłaty.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu
miesiąca, w którym stosownie do ust. 3 powstał obowiązek złożenia
deklaracji.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dla podmiotu zobowiązanego
do jej wniesienia koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od



osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i
703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr
125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 141, poz. 1179 i Nr 169, poz. 1384) lub art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr
122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz.
539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz.
968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr
125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr
135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz.
1515 i Nr 200, poz. 1679 i 1691).

7. W sprawach nieuregulowanych do opłaty, o której mowa w ust.1,
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z
2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 125, poz. 1356, Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387).

8. Wpływy z opłat, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie
na dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży.

9. Gospodarka finansowa środkami zgromadzonymi na wyodrębnionym
rachunku, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzona zgodnie z art. 21
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz.
1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr
98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz.
1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 156, poz. 1300).

10. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
realizacji zadań, o których mowa w ust. 8, uwzględniając tryb
składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.””;

- przyjąć
U w a g a:1)  przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 8;



2) poprawki nr 7 i 9-11 należy głosować łącznie.
3) przyjęcie poprawek spowoduje zmianę tytułu ustawy.

8) w art. 1 w pkt 3 w lit. g ust. 14 nadać brzmienie:

„14. Wpływy, o których mowa w ust. 12, przeznaczone są na dofinansowanie
sportowych zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży oraz budowy i
modernizacji małych obiektów sportowych.”;

- odrzucić
9) skreślić art. 2;

- przyjąć

10) skreślić art. 3;

- przyjąć
11) art. 4 nadać brzmienie:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
     - przyjąć

Warszawa, dnia 12 lutego 2003 r.

Przewodniczący Komisji Przewodnicząca Komisji
Kultury i Środków Przekazu Zdrowia

/-/Jerzy Wenderlich /-/ Barbara Błońska – Fajfrowska

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu

/-/ Zygmunt Ratman /-/ Mirosław Drzewiecki




