
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych (25.) 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności (25.) 
w dniu 12 maja 2016 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 32)

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

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:
Witam serdecznie na naszym wspólnym posiedzeniu. 

Jest to dwudzieste piąte posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych i dwudzieste piąte posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Z upoważnienia przewodniczącego, senatora Andrzeja 
Stanisławka, otwieram wspólne posiedzenie obu komisji.

Witam gości, witam pana ministra, witam senatorów.
Proponuję następujący porządek obrad: rozpatrzenie 

wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 
11 marca bieżącego roku do ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej.

Czy są uwagi do porządku? Nie ma.
W takim razie informuję państwa o transmisji interne-

towej naszych obrad.
Pytam, czy w posiedzeniu biorą udział osoby zawodowo 

zajmujące się działalnością lobbingową. Nie.
W takim razie przystępujemy do realizacji porządku 

obrad.
Macie, Państwo Senatorowie, zestawienie wniosków 

zgłoszonych na wczorajszym posiedzeniu.
Czy wnioskodawcy są obecni i chcą dodatkowo uza-

sadnić swoje wnioski? Nie.
W takim razie proszę pana ministra o stanowisko do 

zgłoszonych wniosków.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Dyskusja na temat tego projektu ustawy odbyła się 

wczoraj na posiedzeniu plenarnym Senatu i wcześniej na 
posiedzeniu komisji, więc mam nadzieję, że większość 
spraw jest jasna. Są 3 wnioski, z których wspieramy drugi, 
czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Pierwszy 
wniosek to wniosek o odrzucenie ustawy – oczywiście 
jesteśmy przeciw. Trzeci wniosek to wniosek o wprowa-
dzenie poprawki do ustawy polegającej na tym, że ten próg, 
który jest zdefiniowany w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej, ma zostać podwyższony z 15 tysięcy zł do 

30 tysięcy zł. Też jesteśmy przeciwko, z tego powodu, że 
ta kwota 15 tysięcy zł jest uzasadniona, pozwoli lokować 
Polskę w średniej krajów Unii Europejskiej. Jak się wydaje, 
rzeczywiście jest wystarczające ustalenie tego progu płatno-
ści gotówkowych na poziomie 15 tysięcy zł. Podniesienie 
czy też raczej, można powiedzieć, obniżenie go z 15 tysięcy 
euro do tylko 30 tysięcy zł wydaje się zbyt małą zmianą, je-
śli chodzi o zwalczanie tak istotnego problemu jak właśnie 
fałszywe faktury czy szara strefa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W takim razie przystępujemy do głosowania. Będziemy 

przegłosowywali wnioski zgodnie z ich kolejnością w ze-
stawieniu wniosków. Będziemy głosowali za poparciem 
wniosków.

Pierwszy wniosek.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku senatora 

Dowhana o odrzucenie ustawy? (1)
Kto z państwa jest przeciw? (10)
Dziękuję bardzo. Wniosek…
(Głos z sali: A kto się wstrzymał?)
Przepraszam, czy ktoś się wstrzymał? (1)
O, a jednak. Myślałem, Senatorze, że byłeś przeciw.
(Wesołość na sali)
Dziękuję bardzo…
(Głos z sali: To musiałyby być 2 głosy.)
Nie, nie, gdybyś był za, to byłyby 2 głosy.
Dziękuję i przepraszam za to opuszczenie.
Drugi wniosek to wniosek połączonych komisji o przy-

jęcie ustawy bez poprawek.
Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? (10)
Kto z państwa jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Trzeci wniosek to… A, już nie ma potrzeby głosowania, 

bo przyjęliśmy ustawę bez poprawek.
W takim razie zamykam posiedzenie połączonych 

komisji…
(Głos z sali: Sprawozdawca.)
Sprawozdawca? Rozumiem, że pan senator Dobkowski 

zechce dokończyć dzieła.
(Senator Wiesław Dobkowski: Tak jest.)
Dziękuję bardzo.
W takim razie zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 36)
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