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 Warszawa, dnia  17 stycznia 2022 r. 

 

Pan 

Prof. Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

 Szanowny Panie Marszałku, 

Działając w imieniu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek 

Pracodawców uprzejmie proszę o rozważenie zgłoszenia poprawek do poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 

1846), który wpłynął do Senatu w dniu 14 stycznia 2022 r. (druk nr 618). 

Przedmiotowy projekt dotyczy obniżenia stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 

r. do 31 lipca 2022 r., w tym na żywność do stawki 0%, która jest objęta dotychczas stawką 

5% (towary spożywcze wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż 

klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi 

związane z wyżywieniem (PKWiU 56). 

Biorąc pod uwagę, iż celem projektu ustawy pozostaje okresowa redukcja obciążenia 

podatkiem VAT podstawowych produktów żywnościowych, niedopatrzeniem wydaje się 

być pominięcie w nim wód butelkowanych (naturalnych wód mineralnych i źródlanych). 

Woda jest niewątpliwie najważniejszą ze wszystkich dostępnych form nawodnienia 

organizmu, stanowi bowiem podstawę jego prawidłowego funkcjonowania i życia 

człowieka. 

Należy pamiętać, że wciąż nie wszyscy Polacy mają bezpośredni dostęp do bezpiecznej 

wody pitnej, spełniającej wymogi polskiego prawa pod względem czystości i składu. W 

szczególności dotyczy to obszarów, w których nie została dotąd zbudowana lub 

wyremontowana sieć wodociągowa – w tym zwłaszcza terenów wiejskich oraz ubogich 

dzielnic podmiejskich. Dla wielu polskich rodzin wyłącznie zakup wody butelkowanej jest 

gwarancją, że jej konsumpcja będzie całkowicie bezpieczna dla ich zdrowia. Wiąże się to 

jednak z określonymi kosztami, które te gospodarstwa domowe muszą ponosić.  
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Należy również zauważyć, iż znaczenie dostępu do wody nabrało szczególnego znaczenia 

w czasie trwania pandemii. Liczne szpitale i inne placówki ochrony zdrowia wielokrotnie 

zwracały się o wsparcie do producentów wód butelkowanych. Przekazywane darowizny 

służyły odpowiedniemu nawodnieniu zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. 

Przedstawiciele obu tych grup podkreślali, jak ważne w obecnej sytuacji jest to, aby w każdej 

chwili mieć w zasięgu ręki butelkę czystej i bezpiecznej wody.    

 

W związku z powyższym, Polska Federacja Producentów Żywności zwraca się z wnioskiem 

o rozszerzenie listy produktów, dla których nastąpi czasowe obniżenie podatku VAT do 

stawki 0%, o naturalne wody mineralne i wody źródlane. 

 

  Z poważaniem, 

 
  Andrzej Gantner 

Wiceprezes Zarządu 

Dyrektor Generalny 

        PFPŻ ZP 


