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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych (4.) 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności (4.) 
w dniu 26 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 41)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki)

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności.

Witam uczestniczących w posiedzeniu gości: pa-
nią Ewę Adamiak z Ministerstwa Finansów, dyrektor 
Departamentu Podatków Dochodowych; panią Annę 
Miazek z Ministerstwa Skarbu Państwa, zastępcę dyrek-
tora Departamentu Polityki Właścicielskiej; pana ministra 
Filipa Grzegorczyka. Panie Ministrze, to tylko z obowiązku 
pozwoliłem sobie najpierw przywitać panie. Oczywiście 
witam pana ministra. Witam także… Przepraszam, nie 
jestem w stanie odczytać. …Mikołaja Miącza – bardzo 
przepraszam, jeżeli przekręciłem nazwisko – naczelni-
ka wydziału Departamentu Prawnego i Procesowego 
w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Czy w posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele podmio-
tów prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu 
ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa? Nie uczestniczą. Dziękuję bardzo.

W trakcie debaty zgłoszone zostały wnioski o charak-
terze legislacyjnym. Mamy wniosek o odrzucenie ustawy 
zgłoszony przez senatora Grodzkiego, wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, to jest wniosek połączonych komisji, 
a także dwa wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy 
– poprawka zgłoszona przez pana senatora Termińskiego 
i poprawka zgłoszona przez pana senatora Rulewskiego.

(Senator Tomasz Grodzki: Panie Przewodniczący, 
chciałbym wycofać swoją poprawkę.)

Panie Senatorze Grodzki, może zechciałby pan to po-
wiedzieć do mikrofonu. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Przewodniczący, chciałbym wycofać swój 

wniosek.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
W takim razie pan senator Grodzki wycofał wniosek 

o odrzucenie ustawy.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby przejąć ten 
wniosek? Nie.

W związku z tym najdalej idącym wnioskiem jest wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W takim razie przystępujemy do głosownia.
Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tego 

wniosku? (10)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (5)
Dziękuję bardzo.
Wniosek uzyskał poparcie połączonych komisji, więc 

nie będziemy głosować nad poprawkami.
Czy jest wniosek mniejszości?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma wniosku mniejszości…
(Głos z sali: Jest.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemysław Termiński:

Ja chciałbym zgłosić moją poprawkę jako wniosek 
mniejszości, bo uważam, że jednak…

(Głos z sali: Z kim?)
Z kolegą Grzegorzem Napieralskim. We dwóch to 

zgłosimy.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Uważam, iż ta poprawka niweluje ewidentny błąd.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Rozumiem, że pan senator Termiński deklaruje goto-
wość zgłoszenia wniosku mniejszości.

(Senator Przemysław Termiński: Tak jest.)
Czy uzyskał poparcie?
(Głos z sali: Nie uzyskał.)
Nie uzyskał poparcia.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy któryś z senatorów popiera wniosek pana senatora 

Termińskiego?
(Głos z sali: Nikt się nie zgłasza.)
Nikt się nie zgłosił.
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Panie Senatorze, niestety zgodnie z regulaminem nie 
możemy przyjąć tego wniosku mniejszości.

(Senator Przemysław Termiński: Dobrze. Dziękuję.)
W takim razie zamykam posiedzenie…
(Głos z sali: A sprawozdawca?)

Przepraszam, przepraszam. Jeśli państwo pozwolicie, 
to proponowałbym, aby sprawozdawcą nadal był pan se-
nator Mróz.

Dziękuję bardzo.
W takim razie do zobaczenia.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie17 minut 45)
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