
 
 

 

Warszawa, 10 sierpnia 2020 r. 

KL/372/263/AG/2020 

 

 

Pani Beata Małecka-Libera  

Przewodnicząca  

Senackiej Komisji Zdrowia   

 

 

 

Dotyczy: ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia  

w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu – „w zakresie dotyczącym podatku od cukru” 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

W imieniu pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan uprzejmie wskazuję, że przedmiotowa 

ustawa w art. 19 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów – ustawa wprowadzającą „podatek 

cukrowy”. 

Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów miała zgodnie z założeniami wejść w życie 

1 sierpnia 2020 r. Senat RP w dniu 13 marca 2020 r. podjął uchwałę o odrzuceniu przedmiotowej ustawy 

(druk sejmowy nr 274). Następnie Sejm nie podjął uchwały Senatu pod głosowanie, przez co ustawa 

podlega dezaktualizacji, a zaproponowane przez Sejm zmiany do jeszcze nieprzyjętej ustawy  

są niezgodne z konstytucją.  

Z uwagi na podnoszone podczas wcześniejszych prac Senatu liczne uwagi takie jak: 

 ustawa nie zawiera dostatecznej oceny skutków regulacji, 

 brak uzasadnienia, że wprowadzenie takiej opłaty odnosi pozytywne dla społeczeństwa skutki,  

tj. wykazanie zależności od wprowadzenia podatku od napojów słodzonych z utratą wagi u dzieci, 

 bardzo niekorzystne oddziaływanie ustawy na rozwój polskiego przemysłu przetwórczego  

i napojowego. 

A także stanem faktycznym: 

 termin wejścia w życie ustawy prozdrowotnej został określony w art. 13 tej ustawy datą dzienną,  

i minął z dniem 1 lipca 2020 r., 

 na obecnym etapie prac legislacyjnych nie jest już możliwa zmiana terminu wejścia w życie ustawy 

prozdrowotnej, 



 
 

 

 przyjęcie przez Senat przedmiotowej zmiany prowadziłoby do naruszenia art. 2 Konstytucji RP  

i wywodzonych z niego zasad demokratycznego państwa prawnego, zakazu retroakcji, zaufania 

obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony interesów w toku, a także do 

naruszenia wynikającej z art. 217 w zw. z art. 2 Konstytucji RP zasady określoności przepisów prawa 

daninowego. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odrzucenie przedmiotowych zapisów. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan  

 


