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Stanowisko Komitetu ds. Handlu 

Krajowej Izby Gospodarczej 

 

do rządowego projektu ustawy  

o zmianie niektórych ustaw w związku  

z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów 

(druk sejmowy 210, druk senacki 71) 

 

 

27 lutego 2020 Komitet ds. Handlu Krajowej Izby Gospodarczej podjął decyzję o 

przedstawieniu stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w 

związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów procedowanej obecnie w 

Senacie RP jako druk senacki nr 71. 

 

Zdaniem członków Komitetu ds. Handlu reprezentujących sieci handlowe, niezależnych 

ekspertów, organizacje branżowe oraz producentów należy zwrócić uwagę na aspekty 

projektu wskazane poniżej. 

 

Problem odpowiednio długiego vacatio legis 

Zdaniem Komitetu ds. Handlu przy ustawie o takim stopniu złożoności i oddziaływania na rynek 

optymalny termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 roku. Obecnie procedowana 

wersja projektu zakładająca jego wejście w życie do 1 lipca 2020 jest wadliwa między innymi 

pod względem prawnym. Każdy podmiot w Polsce musi mieć czas na dostosowanie się i 

podjęcie decyzji biznesowych. Biorąc pod uwagę skalę wielkości opłat i ich wpływ na 

producentów, należy zapewnić pełen rok rozliczeniowo-budżetowy na dostosowanie się przez 

przedsiębiorstwa do wprowadzanych przez ustawę rozwiązań. Jest to ważne także z punktu 

widzenia planowania budżetów przedsiębiorstw. Jako absolutnie minimum można przyjąć 1 

stycznia 2021, natomiast każdy termin wejścia w życie wcześniejszy niż 1 stycznia 2021 

oznacza brak możliwości wdrożenia rozwiązań nakładanych przez ustawę przez podmioty, 

których będzie ona dotyczyć. 

 

Brak proporcjonalności pomiędzy wysokością zaproponowanych opłat, a warunkami 

społeczno-gospodarczymi w Polsce 

W uzasadnieniu do projektu przedstawiono przykłady podatków od napojów w innych krajach 

Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę siłę nabywczą konsumenta, proponowana w projekcie 

stawka (i to podstawowa), jest najwyższą wśród zbadanych krajów EU/EOG. Przykładowo 
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stawka podstawowa podatku we Francji wynosi 0,12 zł, na Węgrzech 0,19 zł (po przeliczeniu 

wg. wskaźnika siły nabywczej) w porównaniu do proponowanej w Polsce stawki 0,50 złotego. 

 

Świadczy to o zupełnym braku uwzględnienia siły nabywczej polskiego konsumenta oraz 

finansowych uwarunkowań polskiego rynku. Obciążanie polskich konsumentów 

i przedsiębiorców opłatami ponad trzykrotnie wyższymi niż we Francji nie ma żadnego 

uzasadnienia poza jednym, że ustawa ma realizować cel fiskalny. 

 

Nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do specyfiki polskiego rynku opłata spowoduje 

znaczące pogorszenie się warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, szczególnie małych i 

średnich, które stanowią 70% rynku. Wiele z nich, nie mogąc podnieść ceny swoich wyrobów, 

ani też zmienić ich składu (a już z pewnością nie do 1 kwietnia 2020 r.), zostanie zagrożone 

upadłością.  

 

Inflacja w sektorze spożywczym na koniec zeszłego roku wyniosła około 7%, a objęcie opłatą 

segmentu napojów jeszcze bardziej przyspieszy wzrost cen, co jest niebezpieczne dla polskiej 

gospodarki i dotkliwie odczuwalne dla polskiego konsumenta. To pokazuje, jak bardzo 

uchwalenie tego projektu może negatywnie wpłynąć na cały sektor, w tym na sytuację małych 

i średnich przedsiębiorców.  

 

Szacuje się, że wzrost cen w całym sektorze napojów bezalkoholowych na skutek 

wprowadzenia opłaty wyniesie co najmniej 30%, zaś wyłącznie w kategoriach objętym 

podatkiem wyniesie co najmniej 50%. Dzisiejsza średnia cena w handlu detalicznym w 

kategoriach, które mają być objęte opłatą wynosi 3,01 zł/l, zaś średnia opłata wynikająca z 

podatku przeniesiona na ceny detaliczne to 1,38 zł/l (0,74 zł średnia oplata + 0,38 zł średnia 

marża handlu nałożona na opłatę przed podatkiem VAT + 0,26 zł podatek VAT). Już tylko takie 

wyliczenie daje 46% wzrostu ceny, co będzie stanowczo nieproporcjonalne do analogicznych 

obciążeń ponoszonych przez konsumentów w innych krajach. 

 

Standardy uchwalania przepisów z zakresu prawa gospodarczego 

Zakres projektowanej ustawy, niewątpliwie oddziałujący na prowadzenie działalności 

gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, pozwala na stwierdzenie, że zawiera ona przepisy 

z zakresu prawa gospodarczego. Okoliczność ta jest o tyle istotna, że od 30 kwietnia 2018 r. 

obowiązują przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców, stanowiącej część tzw. Konstytucji 

Biznesu, która określa zasady postępowania przy procedowaniu projektów aktów prawnych z 

zakresu prawa gospodarczego. Ministerstwo Zdrowia, projektując omawiane przepisy, 
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niewątpliwie powinno uwzględniać wszelkie zasady takiego procesu prawodawczego, w tym 

także obowiązek należytego sporządzania Oceny Skutków Regulacji, z uwzględnieniem 

gospodarczych i finansowych konsekwencji ich przyjęcia dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorców.  

 

Niestety, projekt ustawy mimo postulatów przedsiębiorców, nie spełnia omówionego wcześniej 

wymogu. Projektowi ustawy w dalszym ciągu towarzyszy niepełna ocena skutków regulacji, a 

w odniesieniu do podmiotów gospodarczych praktycznie brak jest tej oceny, co pokazuje, że 

autorzy projektu nie przeanalizowali w należyty sposób wpływu projektowanej ustawy na 

przedsiębiorców. Co więcej, członkowie Komitetu ds. Handlu stoją na stanowisku, że 

uzasadnione byłoby – w przypadku przedmiotowego projektu – jego bezwzględne 

skonsultowanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców i wzięcie pod uwagę Jego 

opinii. Pamiętać bowiem należy, że to właśnie tego rodzaju podmioty gospodarcze najbardziej 

odczują nałożenie kolejnych opłat wynikających z przepisów projektowanej ustawy. 

Nieuwzględnienie interesów tej grupy przedsiębiorców, a także naruszenie obowiązku 

zaangażowania organu odpowiedzialnego za zabezpieczenie ich interesów, uznać można za 

istotne uchybienie legislacyjne.  

 

W tym zakresie wątpliwości budzi również przyspieszony tryb procedowania omawianej 

ustawy. Pomijając w tym miejscu zaproponowany w projekcie okres vacatio legis, wskazać 

trzeba, że szybkość podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań i przechodzenie do 

kolejnych etapów procesu legislacyjnego nie wpływa pozytywnie ani na jakość projektowanych 

przepisów, ani też udział w procesie stanowienia prawa zainteresowanych podmiotów. 

Przedsiębiorcy, których dotyczyć będą zaproponowane przepisy, nie byli w stanie odpowiednio 

przeanalizować zawartych w projekcie rozwiązań i kolejnych zmian, ale przede wszystkim 

przekalkulować ich skutków i faktycznego wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Co więcej, w tak szybkim tempie brak jest również – przede wszystkim po stronie Ministerstwa 

Zdrowia – czasu na rzeczowe odniesienie się do argumentów zgłaszanych w toku konsultacji 

publicznych, a także przeprowadzenie badań lub analiz rozwiewających lub potwierdzających 

wątpliwości zgłoszone do projektowanej ustawy. 

 

Szczelność systemu i właściwe ulokowanie pobierania opłat 

Członkowie Komitetu ds. Handlu zwrócili także uwagę iż ulokowanie obciążeń finansowych na 

kolejnych etapach łańcucha dystrybucji, z dala od jego początku, czyli producenta lub 

importera, zwiększa ryzyko nieszczelności systemu i może zwiększyć szarą strefę w obrocie 

towarami objętymi projektowanymi opłatami. Uproszczenie systemu pobierania opłat, poprzez 

jej pobieranie przy pierwszej sprzedaży dokonywanej przez producenta lub importera 
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rozwiązałoby wszelkie problemy związane z lukami i niespójnościami w systemie opłaty. 

Obecnie procedowane rozwiązania obciążające hurt są de facto obciążeniem dla handlu 

niezależnego w Polsce. Opłata powinna być nakładana na producenta lub importera, gdy 

dokonuje sprzedaży napojów podmiotom prowadzącym sprzedaż hurtową lub podmiotom 

prowadzącym sprzedaż detaliczną. 

 

Rekomendacje co do standardów prowadzenia konsultacji społecznych 

Dodatkowo Komitetu ds. Handlu Krajowej Izby Gospodarczej postuluje, aby w przyszłości 

podczas prac nad aktami prawnymi o tak dużym znaczeniu gospodarczym oraz zasięgu 

zwrócić uwagę na dobrą praktykę konsultacji projektów. Należy unikać sytuacji, kiedy projekt 

jest konsultowany w okresie powszechnie wykorzystywanym jako urlopowy oraz licznego 

prezentowania kolejnych wersji co prowadzi de facto do braku konsultacji. Ten zarzut był 

podnoszony między innymi przez wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji, co zawarł w 

swoim piśmie z 3 lutego br., „W związku ze (…) zmianami, które ze względu na swój znaczący 

zakres merytoryczny w istocie określają na nowo zakres przedmiotowy i podmiotowy 

projektowanych regulacji fiskalnych, za nieadekwatne należy uznać (…) stwierdzenie, że 

projektowana ustawa była przedmiotem konsultacji publicznych oraz uzgodnień z Komisją 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego." Komitet ds. Handlu stoi na stanowisku, iż 

konieczne jest wypracowanie standardów konsultacji tak aby były one zgodne między innymi 

z Konstytucją Biznesu. 

 

Warszawa, 12 marca 2020 roku 


