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Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk
do projektu Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenckich

Projekt wpisuje się w rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia oraz europejskich i amerykańskich
gremiów ekspertów, m.in. European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition,
European Academy of Pediatrics oraz American Academy of Pediatrics, które zgodnie podkreślają
potrzebę ograniczenia spożycia cukru1/cukrów2/cukrów dodanych3 poprzez oddziaływania na poziomie
opieki zdrowotnej i placówek oświatowych przez zatrudnionych tam pracowników oraz odpowiednie
regulacje prawne dotyczące żywności.
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka zdecydowanie popiera działania, które są ukierunkowane na
promowanie prozdrowotnych wyborów konsumentów w celu poprawy zdrowia Polaków poprzez
przeciwdziałanie otyłości i innym chorobom dietozależnym. Wyrażamy przekonanie, że należy skłaniać
konsumentów do zaspakajania pragnienia przez picie wody zamiast słodzonych napojów.
Co do zasady, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka popiera wprowadzenie regulacji prawnych mających
na celu ograniczenie zawartości cukrów dodanych w napojach, a tym samym zmniejszenie spożycia
cukrów przez konsumentów w Polsce. Jednak niektóre rozwiązania szczegółowe w projekcie Ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenckich wymagają
ponownego rozważenia i weryfikacji, ponieważ mogą stymulować wybory konsumentów przeciwne do
zamierzonych (najważniejsze komentarze zamieszczono w sekcji „Uwagi szczegółowe”).

Uzasadnienie
1.

W ostatnich latach spożycie cukru w Polsce istotnie wzrosło (o 16% w ciągu dekady). Według danych
GUS w 2010 r. wynosiło średnio 39,9 kg, a w 2018 r., aż 51,1 kg na osobę/rok. Jednym z głównych
źródeł cukrów są napoje słodzone (np. typu cola, wody smakowe, lemoniada, oranżada), napoje
energetyzujące i izotoniczne oraz inne napoje bezalkoholowe (np. nektary i napoje owocowe).
Wszystkie wymienione napoje dostarczają łącznie 26,1% cukrów w dietach dzieci 4-letnich oraz, aż
32,5% cukrów w dietach młodzieży w wieku 11-15 lat.

1

Cukier – jest definiowany jako cukier rafinowany, a chemicznie oznacza sacharozę.
Cukry – termin ten oznacza mono- i disacharydy występujące w żywności niezależnie od ich pochodzenia, tj. naturalne lub
dodane (np. glukoza, fruktoza, sacharoza, laktoza).
3
Cukry dodane – termin ten oznacza węglowodany zawarte w żywności i dodawane do niej podczas przetwarzania lub
przygotowywania żywności do spożycia (np. cukier biały i brązowy, melasa, syrop kukurydziany i klonowy, miód,
dekstroza).
2

1

2.

Badania epidemiologiczne wykazują, że polskie dzieci w porównaniu z dziećmi innych krajów
europejskich piją za mało wody, a za dużo napojów słodzonych i soków owocowych z wysoką
naturalną zawartością cukrów, dlatego ustawowe uregulowanie zawartości cukrów dodanych
w napojach może być szczególnie istotne w zapobieganiu otyłości i innym chorobom dietozależnym
od wczesnego dzieciństwa, poprzez okres młodzieńczy i dorosłość, aż do wieku starszego.

3.

Preferencje pokarmowe, zwłaszcza odnoszące się do smaku słodkiego oraz zachowania żywieniowe
człowieka zaczynają się kształtować już we wczesnym dzieciństwie, a utrwalają w okresie
młodzieńczym i wczesnej dorosłości. Nadmierne spożycie żywności o dużej wartości energetycznej
i zawartości cukrów w okresie intensywnego rozwoju mózgu, a zwłaszcza kory przedczołowej
– regionu mózgu zaangażowanego w regulację zachowania i poznania – może osłabić procesy
samoregulacji organizmu poprzez wpływ na funkcjonowanie mózgu i kontrolę behawioralną. Zmiany
te mogą prowadzić do preferowania zbyt słodkiego smaku żywności i utrwalenia niepożądanych
zachowań żywieniowych.

4.

Nadmierne spożycie cukrów jest typową cechą niezbilansowanej diety, która może prowadzić do
niedoboru wielu składników odżywczych, takich jak witaminy (A, E, C, B6, B12, kwas foliowy)
i składniki mineralne (wapń, magnez, żelazo, cynk).

5.

Nadmierne spożycie cukrów, a zwłaszcza napojów słodzonych, prowadzi do rozwoju próchnicy
zębów, otyłości i powiązanych z nią zaburzeń metabolicznych. Podwyższeniu ulega ciśnienie tętnicze
krwi, dochodzi do rozwoju zaburzeń lipidowych, zwłaszcza wzrostu stężenia triglicerydów we krwi
oraz podwyższonego stężenia glukozy na czczo i insuliny we krwi. Powyższe zaburzenia
predysponują do rozwoju cukrzycy typu 2 oraz miażdżycy, przez co prowadzą do przedwczesnych
incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar mózgu. Duże spożycie cukrów
może się również przyczyniać do rozwoju niektórych nowotworów, zwłaszcza raka trzustki, a także
chorób wątroby (np. niealkoholowego stłuszczenia wątroby).

6.

W badaniach amerykańskich wykazano, że śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych
była trzykrotnie większa u osób, których dzienna dieta zawierała ponad 25% energii pochodzącej
z cukrów dodanych w porównaniu do osób, których dieta zawierała mniej niż 10% energii.
Wykazano, że spożycie 2 porcji dziennie napojów słodzonych cukrem w porównaniu ze spożyciem
1 porcji w miesiącu wiązało się z większym o 35% ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. W innej
analizie oszacowano, że każde dodatkowe 150 kilokalorii na dzień pochodzące z cukrów,
aż 11-krotnie zwiększało ryzyko rozwoju cukrzycy. U dzieci z zespołem metabolicznym zmniejszenie
spożycia cukrów z 28% do 10% wartości energetycznej diety, już po 10 dniach badania, wiązało się z
redukcją stężenia we krwi triglicerydów, cholesterolu frakcji LDL i insuliny na czczo oraz ciśnienia
tętniczego krwi.

7.

Warto podkreślić, że cukry proste, takie jak fruktoza i glukoza, są naturalnym składnikiem owoców,
soków owocowych i miodu pszczelego. Występują także w cukrze inwertowanym (mieszanina
fruktozy i glukozy), szeroko wykorzystywanym przez przemysł spożywczy jako syrop glukozowofruktozowy. Jest on obecny w wielu kategoriach produktów, m.in. w niektórych słodyczach,
przetworach owocowo-warzywnych, sosach, produktach mlecznych, napojach, płatkach
śniadaniowych. Badania naukowe wskazują na związek między dużym spożyciem syropu glukozowofruktozowego i występowaniem otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń
gospodarki lipidowej, dny moczanowej, kamicy nerkowej, niektórych nowotworów,
a także zaburzeń neurologicznych.
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8.

Dowody wskazujące na niekorzystny wpływ cukrów dodanych na występowanie niektórych chorób
przyczyniły się do opracowania rekomendacji ograniczających jego spożycie. Według Światowej
Organizacji Zdrowia (2015) spożycie cukrów dodanych należy ograniczyć do poziomu poniżej 10%
wartości energetycznej diety. Przy średnim zapotrzebowaniu energetycznym osoby dorosłej
wynoszącym 2000 kcal/dzień oznacza to, że spożycie cukrów dodanych, ze wszystkich źródeł
pokarmowych, w przeliczeniu na cukier nie powinno przekraczać 10 łyżeczek (jedna łyżeczka cukru
to ok. 5 gramów = 20 kcal). Ponieważ prawidłowo zestawiona dieta zawiera cukry naturalnie
występujące w żywności, wskazane jest ograniczenie spożycia cukrów dodanych. Należy podkreślić,
że całkowita redukcja spożycia cukrów naturalnie występujących w żywności jest niepożądana,
a nawet niemożliwa. Zgodnie z zaleceniami należy dziennie spożywać co najmniej 200 g owoców
(źródło fruktozy) i 2-3 porcje produktów mlecznych (źródło laktozy), obie grupy żywności są cennym
źródłem wielu składników odżywczych, a ich zastąpienie w codziennej diecie inną żywnością jest
trudne lub wręcz niemożliwe bez wprowadzenia suplementów diety.
Uwagi szczegółowe

Uważamy, że projekt Ustawy, wbrew zadeklarowanej idei promowania prozdrowotnych wyborów
konsumentów, zawiera rozwiązania, które mogą stymulować wybory konsumentów przeciwne do
zamierzonych z dwóch powodów.
(1) Źle skonstruowano sposób naliczania opłaty, która nie odzwierciedla relacji między opłatą
i wartością żywieniową produktu (dodatkiem cukrów), ponieważ paradoksalnie nakłada relatywnie
mniejsze obciążenie podatkowe za większy dodatek cukrów do napojów. Przykładowe obliczenia
opłaty zamieszczono poniżej4.
Proponujemy:
a) aby naliczać opłatę w sposób proporcjonalny do zawartości cukrów dodanych: im większy
dodatek cukrów, tym większa opłata;
b) znieść górny limit opłaty, ponieważ jego utrzymanie spowoduje, że napoje o dużej i bardzo
dużej zawartości cukru będą uprzywilejowane mniejszymi obciążeniami.
(2) Zwolniono ze stałej części opłaty takie napoje, w których udział masowy soku owocowego,
warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, co
powoduje ich uprzywilejowaną pozycję na rynku i nie motywuje producentów do obniżenia
zawartości cukrów, a konsumentów może zachęcać do ich spożywania z powodu relatywnie niskiej
ceny. Przykładowe obliczenia opłaty zamieszczono poniżej5.
Proponujemy aby zgodnie z zasadami ogólnymi naliczać także opłatę za napoje, w których udział
masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20%
składu surowcowego.
Powyższe stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie.
4

Porównanie opłaty dwóch napojów:
(A) napój z dodatkiem cukrów 5 g/100 ml zostanie obciążony opłatą w wysokości 0,50 zł;
(B) napój z dodatkiem cukrów 10 g/100 ml zostanie obciążony opłatą w wysokości 0,75 zł;
Reasumując, pomimo dodatku cukrów większego o 100%, opłata za napój (B) będzie większa niż napój (A) tylko o 50%.
5
Porównanie opłaty dwóch napojów:
(C) napój z dodatkiem cukrów 10 g/100 ml, w którym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowowarzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zostanie obciążony opłatą w wysokości 0,25 zł;
(D) napój z dodatkiem cukrów 10 g/100 ml, ale nie spełniający ww. kryterium udziału masowego soku owocowego,
warzywnego lub owocowo-warzywnego, zostanie obciążony opłatą w wysokości 0,75 zł;
Reasumując, pomimo takiego samego dodatku cukrów, opłata za napój (C) będzie 3 razy mniejsza niż za napój (D).
3
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