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Informacja prasowa  
Forum Konsumentów negatywnie ocenia tzw. podatek cukrowy 

 

Fundacja Forum Konsumentów negatywnie ocenia narzędzia walki z otyłością w projekcie 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów 

konsumentów. To przede wszystkim wyciąganie kolejnych pieniędzy z kieszeni 

konsumentów, a nie realna walka ze złymi nawykami. 

W projekcie ustawy zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty, tak zwanego podatku 

cukrowego, na napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących (np. 

monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów) i substancji aktywnych (kofeiny, guarany 

lub tauryny). Opłatą mają być objęte również napoje alkoholowe w opakowaniach o małej 

objętości, tak zwane małpki. Trzeci element ustawy to dodatkowe opodatkowanie reklam 

suplementów diety. Projekt przewiduje, że 98 procent wpływów z tytułu opłaty od napojów 

będzie przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Pozostałe 2 procent będzie do dyspozycji ministra finansów z przeznaczeniem na 

koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną ich pozyskiwania. 

Faktem jest, że zjawisko otyłości wśród dzieci i dorosłych rośnie w Polsce i na świecie, jednak 

podnoszenie cen słodkich napojów to nie jest droga do redukcji otyłości. To problem, do 

którego należy podejść holistycznie skupiając się przede wszystkim na edukacji dzieci i 

dorosłych w zakresie zdrowego odżywiania i negatywnych konsekwencji nadmiernego 

spożywania cukru w różnych postaciach. Konsumenci bowiem spożywają cukier w różnych 

produktach bardziej świadomie: słodycze i słodkie napoje, ale też mniej świadomie w 

pieczywie, jogurtach owocowych, ketchupie i wielu innych ogólnodostępnych produktach. 

W naszej ocenie wprowadzanie tzw. podatku cukrowego od słodkich napojów jest czystą 

hipokryzją, ponieważ: 

- inne słodkie produkty na półkach sklepowych są ogólnie dostępne i nie będą miały 

nakładanego dodatkowego podatku.  To nie możliwe, bo oznaczałoby kolejny wzrost cen 

większości produktów spożywczych w sklepach. Jest duże prawdopodobieństwo, że 

konsumenci po wzroście cen sięgną po tańsze odpowiedniki dotychczasowo pitych napojów. 

Mogą skorzystać na tym producenci tańszych opcji.  

- warto pamiętać, że konsumenci sięgają po słodkie produkty z rożnych powodów 

psychologicznych, a nie tylko smakowych i tutaj widzimy największe wyzwanie- edukacja i 



   
pokazanie zdrowszych alternatyw. Konsument ma prawo wolności wyboru, chodzi tylko o 

przekonywanie do ,,zdrowszych” decyzji. 

- jak pokazują doświadczenia z innych krajów wyższy podatek nie zawsze przekłada się na 

zakładany sukces zmiany zachowań konsumenckich. Z planowanego przez brytyjski NFZ celu 

osiągnięcia redukcji zawartości cukru w produktach o 20% przez trzy lata udało się osiągnąć 

spadek wielkości 2,9%*. W Wielkiej Brytanii wciąż jedzą więcej cukru mimo antycukrowej 

postawie władz i podatków. W 3 lata od wprowadzenia tzw. SinTax spożycie cukru wzrosło o 

2,6%, a konsumenci okazali się sprytniejsi od rządu zastępując słodkie napoje innymi 

produktami**. 
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*https://www.theguardian.com/society/2019/sep/20/britons-consuming-more-sugar-despite-tax-and-anti-

obesity-drive 

**https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/83975

6/Sugar_reduction_yr2_progress_report.pdf 
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