
Oświadczenie złożone 

przez senatora Janusza Pęcherza 

na 17. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 października 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W dobie nasilającej się pandemii, niewyobrażalnego wzrostu liczby zakażeń dziennie (dziś prawie 19 ty-

sięcy nowych zakażeń i 236 zgonów), widma kryzysu gospodarczego, jakiego nie doświadczyliśmy nigdy 

w historii naszego kraju, zwracam się do Pana Premiera o przesunięcie terminów wprowadzenia w życie no-

wych rozwiązań prawnych, które dodatkowo obciążać będą polskich przedsiębiorców. Wymienię tylko 

2 nowe rozwiązania, które wejdą w życie w najbliższym czasie. Są to: 

1) objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT, 

2) podatek cukrowy. 

Skupię się na podatku cukrowym, gdyż byłem jednym z senatorów, którzy w procesie legislacyjnym zgło-

sili do tzw. ustawy cukrowej poprawki, ale poprawki te zostały następnie w całości odrzucone przez więk-

szość sejmową. Ustawa została następnie podpisana przez prezydenta RP i ma wejść w życie 1 stycznia 

2021 r. Wprowadzenie podatku cukrowego zahamuje rozwój polskich przedsiębiorstw i uderzy w szereg 

segmentów gospodarki. Produkcja napojów opiera się na współpracy przedstawicieli wielu branż, wiąże ze 

sobą setki przedsiębiorców i tysiące pracowników produkcji, magazynierów, logistyków, dziesiątki tysięcy 

rolników, sadowników, plantatorów buraka cukrowego. Danina cukrowa będzie kolejnym, obok tzw. ustawy 

futerkowej, dotkliwym ciosem wymierzonym w polskiego rolnika. Dodatkowe opłaty zabiją też polskie fir-

my, a wizja wpływu do budżetu środków z tytułu podatku cukrowego pozostanie tylko złudzeniem. Wzrośnie 

inflacja, a i tak już wyczerpana polska gospodarka zostanie jeszcze bardziej poturbowana. Wizja bankructwa 

przedsiębiorstw, które są filarem polskiego biznesu i zapewniają byt polskim rodzinom, stanie się faktem – 

i to nie może być pomijane i lekceważone.  

Odroczenie wprowadzenia w życie ustawy cukrowej pozwoliłoby przedsiębiorcom ze spokojem przejść 

okres trudności gospodarczych spowodowanych pandemią, bez widma dodatkowych obciążeń i kłopotów. 

Rząd zapewnia dofinansowania związane z pandemią wielu przedsiębiorcom, tym bardziej logiczne wydaje 

się odstąpienie w tym samym czasie od wprowadzenia nowego podatku.  

Pandemia to stan wyjątkowy, który wymaga decyzji podejmowanych w nadzwyczajnym trybie. Wszystko 

wskazuje na to, że zostanie wypracowany rozsądny kompromis pomiędzy branżą mięsną a rządem przy 

wprowadzeniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. W ustawie, która wyszła z Senatu RP i obecnie znaj-

duje się w Sejmie, wprowadzono okresy przejściowe nawet do 2025 r. Podobny model mógłby być zastoso-

wany wobec branży producentów napojów. 

Wierzę, że jako państwo i społeczeństwo z tej trudnej sytuacji wyjdziemy silniejsi i zjednoczeni, jak nigdy 

wcześniej, dlatego też powinniśmy zrobić wszystko, aby tak się stało.  

Jeszcze raz proszę Pana Premiera o przesunięcie w czasie terminów wprowadzenia dodatkowych obciążeń 

ustawowych dla przedsiębiorców. 

Z wyrazami szacunku 

Janusz Pęcherz 
 


