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Uchwała nr 88  
    strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 30 września 2020 roku 
w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej 

  
  
Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2232) uchwala 

się, co następuję: 

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego wyrażają 

zaniepokojenie obecną sytuacją w szeroko rozumianej branży spożywczej. 

Pandemiczna rzeczywistość i nowe regulacje prawno-podatkowe powodują, że mamy, lub za 

chwilę będziemy mieć, do czynienia z szeregiem zagrożeń. 

Najważniejsze problemy, na których obecnie należałoby się skupić i przeprowadzić 

ich  wszechstronną analizę to: 

1. Postój sektora hotelarstwa i gastronomii. 

Niezbędne jest pilne spotkanie przedstawicieli Rządu, pracodawców i organizacji 

związkowych sektora turystyczno-hotelowego w celu omówienia podjęcia 

rozwiązań prawnych dla sektora, mających na celu: 

a) zmniejszenie obciążeń fiskalnych (ZUS, podatki itp.) mających obniżyć koszty 

pracy w celu utrzymania miejsc pracy w okresie znacznego obniżenia 

przychodów; 

b) działania promocyjne w kraju i zagranicą aby złagodzić skutki załamania 

rynku dla hoteli o profilu biznesowym z powodu zahamowania organizacji 

konferencji, spotkań itd. zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny; 

c) podobne działania w pozostałych hotelach o profilu turystycznym dla 

zmniejszenia skutków ograniczenia imprez masowych – brak wydarzeń 

kulturalnych, sportowych i rozrywkowych skutkuje zahamowaniem 

przychodów biznesu hotelarskiego i niesie zagrożenia dla utrzymania miejsc 

pracy w hotelach. 

2. Wprowadzenia od 1 stycznia 2021 r tzw. podatku od cukru. 
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Ustawa ma wejść bez wcześniejszych uzgodnień ze stroną społeczną w ciągu 

tzw. roku obrotowego danej firmy. W przypadku jej wejścia w życie z dniem 

1 stycznia 2021 r. będziemy mieć do czynienia z groźbą spadku konsumpcji 

napojów spowodowaną wzrostem ich cen.  Będzie to powodowało konieczność 

redukcji poziomu zatrudnienia w zakładach produkcyjnych (zagrożonych będzie 

minimum 18 000 stanowisk pracy w samych zakładach produkcyjnych 

i dodatkowo w firmach kooperujących). 

Niezbędne jest odłożenie wprowadzenia tej złej ustawy, a następnie pilne 

spotkanie przedstawicieli Rządu, pracodawców i organizacji związkowych w celu 

wypracowania akceptowalnej mapy drogowej wprowadzenia nowej ustawy 

o prozdrowotnych wyborach konsumentów. 

3. Dalsze losy spółki Skarbu Państwa Polski Cukier S.A. w kontekście powołania 

Krajowej  Grupy Spożywczej. 

Pilne spotkanie przedstawicieli Rządu, pracodawców i strony związkowej w celu 

uwzględnienia zarówno przesłanek ekonomicznych jak i społecznych 

w działaniach zmierzających do powołania Krajowej Grupy Spożywczej. 

4. Wprowadzenie tzw. opłaty mocowej – kluczowe jest zakwalifikowanie 

przemysłu spożywczego do kategorii branż wysoko energochłonnych co otworzy 

drogę do uzyskania częściowych ulg w opłacie. 

5. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, tzw. ROP w systemie recyklingu . 

Z punktu widzenia interesów sektora spożywczego kluczowe jest, by to 

przedsiębiorcy, na których zostaną nałożone cele – zarówno przez dyrektywę 

odpadową, jak i dyrektywę plastikową – mieli możliwość doboru najlepszego 

narzędzia, by te cele zrealizować.  W tym celu należy przeprowadzić 

wszechstronne konsultacje pomiędzy strona rządową a społeczną tak aby 

doprecyzować jednoznaczne przepisy w tej materii. 

6. Unijna Strategia F2F – od pola do stołu – kluczowe jest dopasowanie wymagań 

strategii do uwarunkowań społecznych i gospodarczych polskiego rolnictwa, 

przetwórstwa i realiów społecznych– w przeciwnym razie grozi nam utrata 
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konkurencyjności i drastyczne podwyżki cen żywności. Ważne aby Rząd 

właściwie ocenił skutki tej strategii dla Polski i był w stanie przekonać partnerów 

europejskich do wprowadzenia ewentualnych korekt podczas przyjmowania tej 

strategii przez Polskę. 

W podsumowaniu należy zaznaczyć, że ponad 3 lata temu Rada Dialogu Społecznego Uchwałą 

nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu Zespołu do prowadzenia 

branżowego dialogu społecznego dla sektora przemysłu spożywczego. Niestety, z przykrością 

stwierdzamy, że do dnia dzisiejszego właściwe do realizacji tego zadania Ministerstwo nie 

zwołało takiego Zespołu. 

Wobec powyższego organizacje pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego 

domagają się w trybie pilnym zwołania pierwszego posiedzenia wspomnianego wyżej 

Trójstronnego Zespołu Branżowego. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Za stronę pracowników: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za stronę pracodawców: 
 


