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Szanowna Pani Minister, 

w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”, organizacji zrzeszającej rodzimych 

producentów napojów, zwracam się do Pani Minister z prośbą o zorganizowanie pilnego spotkania z 

przedstawicielami branży rozlewniczej w związku z zakończeniem parlamentarnego etapu prac 

legislacyjnych nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych 

wyborów konsumentów oraz ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania 

ochrony zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2 oraz po jej ustaniu i przedłożeniu ww. ustaw do 

podpisu Prezydenta RP. 

Obecny rok, w związku z globalnym kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią SARS-CoV-2 

jest jednym z najcięższych w historii reprezentowanej przez nas branży. W sytuacji, w której prawie 

połowa naszych produktów jest sprzedawana za pośrednictwem hoteli, restauracji i kawiarni 

kilkumiesięczne zamknięcie tych obiektów oraz zdecydowane zmniejszenie liczby turystów samo w 

sobie było dla nas wielkim ciosem. Jeszcze bardziej bolesne dla branży rozlewniczej są jednak 

regulacje przyjęte przez Sejm RP wprowadzające od 1 stycznia 2021 r. tzw. podatek do cukru. 

Opodatkowanie zawartości cukru i innych słodzików w napojach bezalkoholowych w połączeniu z 

planowanym wprowadzeniem przepisów dotyczących tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta za produkt, które wynikają z prawa unijnego i których implementacja wymagana jest w 

tym samym czasie, staną się powodem bankructwa dużej części podmiotów działających na rynku, 

zwłaszcza małych i średnich polskich firm.  

Regulacje dotyczące podatku od cukru wbrew założeniom nie przyczynią się do widocznej poprawy 

zdrowia Polaków, gdyż podatek ten dotyczył będzie jedynie niewielkiej części spożywanego cukru i 

słodzików, m.in. dlatego, że w wyniku działań lobbingowych przepisy te nie obejmują innych grup 

produktów spożywczych o wysokiej zawartości cukru. Podatek od cukru uderzy także w polskich 

rolników i sadowników, którzy zaopatrują rodzimych producentów napojów. Dodatkowo faktyczny 

brak przepisów przejściowych dotyczących podatku cukrowego będzie kolejnym źródłem uzyskania 

przewagi nad polskimi firmami dużym międzynarodowym koncernom spożywczym, posiadającym 

kapitał umożliwiający szybkie dostosowanie się do nowej rzeczywistości prawnej. Wreszcie bardzo 
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poważne wątpliwości prawne budzi zgodność przepisów wprowadzających ustawę zawierającą 

przepisy o podatku od cukru z Konstytucją z uwagi na faktyczne znowelizowanie ustawy, nie 

będącej częścią polskiego porządku prawnego, na co zwracało uwagę również Biuro Legislacyjne 

Senatu RP. 

Z uwagi na powyżej przytoczone okoliczności zwracam się do Pani Minister z prośbą jak we wstępie. 

W ramach spotkania pragniemy zaprezentować dane oraz argumenty istotne dla rozpatrzenia przez 

Prezydenta RP ww. ustaw. Wnioskujemy aby ww. ustawy zostały zawetowane przez Prezydenta RP  

w zakresie w jakim dotyczą podatku od cukru albo co najmniej skierowane do Trybunału 

Konstytucyjnego w celu zbadania ich zgodności z Konstytucją.  

 

 

                                       

                                                

                                  

 
 
 
 
                             
 

                                                                                                                                                                      

 
   
  
 


