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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz 
Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Witam państwa.
W porządku naszego posiedzenia jest rozpatrzenie po-

prawek, które zostały zgłoszone na posiedzeniu plenarnym 
oraz poprawek, które wcześniej zostały zarekomendowane 
przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

Poprawki Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
które są oznaczone następująco: pierwsza, druga, trzecia, 
czwarta, piąta, szósta, dziewiąta, dwunasta, trzynasta, 
czternasta, piętnasta, szesnasta, osiemnasta, dwudziesta, 
dwudziesta pierwsza, dwudziesta druga, dwudziesta trzecia, 
dwudziesta czwarta, dwudziesta piąta, dwudziesta szó-
sta, dwudziesta siódma, były przyjęte przez naszą komisję 
i otrzymały pozytywną rekomendację pana ministra na 
posiedzeniu plenarnym.

(Głos z sali: To były te poprawki legislacyjne.)
To były te poprawki legislacyjne przygotowane przez 

Biuro Legislacyjne.
Proponuję, abyśmy te poprawki przyjęli łącznie. One 

nie są sprzeczne z poprawkami zgłoszonymi przeze mnie, 
które omówimy sobie oddzielnie.

Czy jest zgoda senatorów na to?
(Głos z sali: Jest.)
Jest zgoda.
Kto jest za przyjęciem odczytanych przeze mnie po-

prawek? (3)
Poprawki zostały przyjęte jednomyślnie.
I teraz poprawki zgłoszone przeze mnie. O nich myśmy 

także dyskutowali na posiedzeniu komisji, poza tym ja 
zadawałem panu ministrowi pytanie na posiedzeniu ple-
narnym i mówiłem o tych zgłoszonych poprawkach. Te 
poprawki otrzymały na posiedzeniu komisji wstępną ak-
ceptację pani minister, a dzisiaj, na posiedzeniu plenarnym, 
zostały także zaakceptowane przez pana ministra.

Pierwsza poprawka to jest poprawka, którą należy prze-
głosować łącznie z siódmą, ósmą i dziewiętnastą. Poszerza 
ona formy zapłaty za różnego rodzaju zobowiązania podatko-
we i publicznoprawne; nie tylko można płacić gotówką, prze-
lewem, kartą płatniczą, ale też rozciąga się to na wszystkie 
inne instrumenty płatnicze, które są dopuszczalne w Polsce. 
Mówiliśmy tutaj o mobilnych formach płatności.

Czy te poprawki, Panie Mecenasie, są poprawne pod 
względem legislacyjnym, nie budzą wątpliwości?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Tak, są poprawne pod względem legislacyjnym, nie budzą 

wątpliwości i oddają tę intencję, którą wyraził pan senator.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Czy są pytania w związku z tymi poprawkami? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania.
Poprawki siódmą, ósmą i dziewiętnastą należy prze-

głosować łącznie.
Kto za? (3)
Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Teraz poprawka jedenasta…
(Głos z sali: Dziesiąta.)
Dziesiąta, przepraszam.
Poprawka dziesiąta. O niej także myśmy dyskutowali na 

posiedzeniu komisji i ona została wstępnie zaakceptowana 
przez rząd, jednak na tym posiedzeniu pani minister miała 
więcej wątpliwości. Ta poprawka dotyczy spraw takich, że 
oprócz doradców podatkowych, którzy zgodnie z ustawą, 
z przedłożeniem rządowym i projektem, który dotarł do 
nas z Sejmu, mieli mieć wyłączność na pełnomocnictwo 
w postępowaniu podatkowym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. A myśmy złożyli wniosek, aby rozszerzyć to na 

radców prawnych i adwokatów. Ta poprawka otrzymała 
dzisiaj rekomendację ministra Cichonia.

Panie Mecenasie, czy przygotowana przeze mnie po-
prawka jest poprawna pod względem legislacyjnym, czy 
jeszcze coś…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Jest poprawna pod względem legislacyjnym. Ona dotyczy 

instytucji tymczasowego pełnomocnika szczególnego, wy-
znaczonego przez organ do czasu wyznaczenia kuratora.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Kto jest za przyjęciem poprawki dziesiątej? (3)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Poprawka jedenasta. Tu chodzi o koszty i opłaty zwią-

zane…
Czy pan mecenas mógłby…
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Poprawka ta koryguje błędne odesłanie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki siedemnastej? (3)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Poprawka dziewiętnasta była przegłosowana… To już 

wszystkie.
Ja byłem senatorem sprawozdawcą tej ustawy. Jeżeli 

panowie pozwolicie, to ja bym przedstawił to sprawozdanie 
także na posiedzeniu plenarnym.

Czy jest zgoda? Jest zgoda. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji i przechodzimy do sali 

nr 182 na wspólne posiedzenie z komisją gospodarki.
(Głos z sali: I z samorządem.)
I z samorządem.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
To jest poprawka, która również dotyczy instytucji 

szczególnego tymczasowego pełnomocnika. Wiąże wy-
nagrodzenie tego pełnomocnika z każdoczesnymi przepisa-
mi wykonawczymi określającymi koszty pomocy prawnej 
udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu, a nie tyl-
ko z obecnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia 
w tej materii. Nie zmienia merytorycznie treści przepisu, 
jest poprawką legislacyjną umożliwiającą funkcjonowanie 
przepisów ustawowych przy każdoczesnym brzmieniu sto-
sownego rozporządzenia.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Ta poprawka także otrzymała pozytywną opinię pana 

ministra.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (3)
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Poprawka siedemnasta.
(Głos z sali: Tu jest to odesłanie.)
Panie Mecenasie?

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 15)
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