
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 

Innowacyjności  

Nr posiedzenia: 3   Nr posiedzenia: 3 

Data posiedzenia:  26 listopada 2015 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

Grzegorz Bierecki. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy  o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 19, druki 

sejmowe nr 22 i 38). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych: Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Jerzy 

Czerwiński, Arkadiusz Grabowski, Kazimierz Kleina, 

Krzysztof Mróz, Tadeusz Romańczuk, Janina Sagatowska, 

Jacek Włosowicz,senatorowie członkowie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności: Mieczysław Augustyn, Adam 

Gawęda, Mieczysław Golba, Kazimierz Kleina, Marek 

Martynowski, Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, 

Wojciech Piecha, Andrzej Stanisławek, Przemysław Termiński,  

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Finansów: 

 podsekretarz stanu Konrad Raczkowski, 

 dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ewa 

Adamiak, 

 Ministerstwo Skarbu Państwa: 

  zastępca dyrektora Departamentu Polityki 

Właścicielskiej Anna Miazek, 

 Sejm RP: 

 poseł sprawozdawca Łukasz Schreiber, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz.   
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę omówili podsekretarz stanu Konrad Raczkowski oraz dyrektor Departamentu 

Podatków Dochodowych Ewa Adamiak. 

Ustawa wprowadza zmiany polegające na opodatkowaniu odszkodowań z tytułu zakazu 

konkurencji (niepodejmowania zatrudnienia w podmiotach konkurencyjnych) oraz odpraw 

wypłacanych byłym członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa podatkiem w 

stawce 70%.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zaznaczył, że ze względu na fakt uchwalenia ustawy 
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w dniu wczorajszym Biuro Legislacyjne nie przygotowało opinii o ustawie. Zwrócił jednak 

uwagę na nieścisłości w sformułowaniu niektórych przepisów ustawy i konieczność jej 

uchwalenia i ogłoszenia jeszcze w tym miesiącu, aby nie narazić się na zarzut 

niedotrzymania 30 dni vacatio legis przewidzianych dla ustaw podatkowych.  

Senatorowie zgłosili wiele pytań do przedstawiciela rządu, dotyczących m.in. zakresu 

podmiotów objętych ustawą oraz równości wobec prawa podmiotów prywatnych i tych 

z udziałem większościowym Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. 

Wiceminister Konrad Raczkowski, odpowiadając na pytania senatorów, podkreślił, że 

w świetle najnowszych doktryn ekonomicznych dozwolone jest inne traktowanie 

wspomnianych podmiotów m.in. ze względu na ważny interes społeczny.  

Senator Janina Sagatowska zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Podkreśliła, 

że ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, gdyż ogranicza 

niesprawiedliwe, bardzo wysokie odprawy prezesów spółek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły przedstawiony wniosek.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Krzysztofa Mroza. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 19 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


