
Re: Pytania do kandydata na Prezydenta RP

Od: Konfederacja Wolność i Niepodległość <biuro.prasowe@konfederacja.net>
Do: e.szadzinska@federacja-konsumentow.org.pl

Priorytet: Normalny
Data 23.06.2020 10:19

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi kandydata na Prezydenta RP Krzysztofa Bosaka. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań
zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem,  
Sztab #Bosak2020 

--

Pytanie 1. Wrażliwy konsument na rynku energii i zagrożenie wykluczeniem – Czy uważa Pan, że w Polsce powinna być
wprowadzona taryfa socjalna za energię elektryczną i gaz? 

Trudno dyskutować o tak złożonym zagadnieniu bez zapoznania się z projektem ustawy lub choćby założeniami takiego projektu. Z
pewnością warto rozważyć każdą formę wsparcia najuboższych, jednak trzeba pamiętać też, że wprowadzenie ulg dla jednych
konsumentów musi odbywać się zawsze na koszt innych konsumentów lub na koszt podatników.

Pytanie 2. Czy popiera Pan pomysł wprowadzenia opłaty reprograficznej na smartfony, komputery, tablety i smart-telewizory? 

Jestem stanowczo przeciwny wprowadzaniu takiej opłaty. Projekt ten stanowi typowy przykład działania rządu Mateusza
Morawieckiego, który z wielkim rozgłosem i na oczach wyborców obniża najbardziej znany podatek PIT, a następnie ukradkiem w
zaciszu gabinetów podnosi dziesiątki innych obciążeń, podatków i opłat - zwykle niewidocznych dla konsumentów, bo ukrytych w
cenach produktów. Taką samą metodę stosował zresztą także rząd Platformy Obywatelskiej.

Pytanie 3. Czy zamierza Pan wesprzeć działania organizacji konsumenckich walczących o to, by nasza żywność była bezpieczniejsza?

Z pewnością zrobię, co w mojej mocy, żeby zapewnić Polakom dostęp do zdrowej żywności i informację o tym, co trafia na ich stoły.
Jest to bardzo istotna kwestia przekładająca się m.in. na system ochrony zdrowia, który będzie mniej obciążony, kiedy politycy zaczną
dbać o dobrą jakość żywności w Polsce. Za absolutnie niedopuszczalną uważam np. sytuację, w której zagraniczne firmy pod tymi
samymi etykietami sprzedają w Polsce produkty gorszej jakości niż w krajach Europy Zachodniej - a wiemy już przecież z całą
pewnością, że takie sytuacje się zdarzają.

Krzysztof Bosak
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