
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 110 

data posiedzenia: 30 listopada 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 

na rok 2018 (druk senacki nr 670, druki sejmowe nr 1945 i 2044). 

2. Rozpatrzenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk senacki nr 652, druki sejmowe 

nr 1781 i 1985). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 665, druki sejmowe nr 1965 i 2006). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 666, 

druki sejmowe nr 1964 i 2007). 

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 653, druki sejmowe nr 1864, 1962 i 1962-A). 

6. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk 

senacki nr 664, druki sejmowe nr 1930 i 2005). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, Krzysztof Mróz, Jacek 

Włosowicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Teresa Czerwińska ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Paweł Cybulski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Jacek Bogucki ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

podsekretarz stanu Marzenna Drab ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Katarzyna Głowala, 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 

sekretarz stanu Jerzy Materna ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Stanisław Szwed ze współpracownikami, 



 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej: 

zastępca szefa Oddziału Planowania i Prognozowania Budżetu w Departamencie 

Budżetowym Jakub Widuch, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Jan Paziewski, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń, 

Ministerstwo Środowiska: 

zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego Iwona Jastrzębska ze 

współpracownikiem, 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 

dyrektor Departamentu Budżetu Ewa Szczepańska, 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: 

zastępca dyrektora Departamentu Obrotu Sebastian Bogdan, 

zastępca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Ewa 

Krajewska ze współpracownikami, 

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: 

radca w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji Krzysztof Buczyński, 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

dyrektor Jan Nowak ze współpracownikami, 

przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA, Banku Gospodarstwa Krajowego, 

Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT 

– ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Narodowego Instytutu Wolności, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych, Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji „Lewiatan”, Giełdy 

Papierów Wartościowych SA, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”, Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Piotr Uściński, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz, Maciej Telec, Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu umożliwienie prawidłowej realizacji ustawy budżetowej na następny rok. 

Zmienia m.in. przepisy związane ze świadczeniami oraz wynagrodzeniami dla nauczycieli, 

pracowników uczelni publicznych oraz pracowników sektora finansów publicznych. 

Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Teresa Czerwińska. 

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski zgłosił uwagę do ustawy związaną 

z jej epizodycznym charakterem. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji głos zabrali senatorowie oraz 

przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych. 



 

 

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Grzegorz Bierecki. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 670 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń 

osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zgłosił uwagi do ustawy i zaproponował 

odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Grzegorz Bierecki. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 652 A). 

Ad 3. 
 

 Ustawa ma na celu stworzenie ram prawnych dla realizacji projektów strategicznych 

przewidzianych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na mocy ustawy  

w istniejącym Banku Gospodarstwa Krajowego ma zostać utworzony Krajowy Fundusz 

Gwarancyjny, który w większym stopniu, w porównaniu z innymi instrumentami, ma 

zmobilizować prywatne środki na cele rozwojowe. Reforma ma objąć dotychczasowy system 

wykorzystania instrumentów gwarancyjnych – zamiast programu udzielania gwarancji de 

minimis odnawialnego kolejnymi rozporządzeniami ministra finansów rząd proponuje 

utworzenie systemu zapewniającego przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do 

preferencyjnych gwarancji. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski zgłosił uwagę dotyczącą terminu wejścia 

w życie ustawy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 665 A). 

Ad 4. 
 

 Nowelizacja zmienia te przepisy ustawy, na mocy których od 1 stycznia 2018 r. miała zostać 

utworzona jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Informatyki KAS podległe szefowi 

KAS. Zadaniem tej jednostki miało być dostarczanie usług informatycznych jednostkom 

organizacyjnym KAS. Nowelizacja zmierza do tego, aby zadanie to zostało przejęte przez 

obecnie istniejącą jednostkę budżetową Ministerstwa Finansów – Centrum Informatyki Resortu 

Finansów (CIRF). 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. 



 

 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz zgłosił uwagi do ustawy 

i zaproponował odpowiednią poprawkę. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 666 A). 

Ad 5. 
 

 Ustawa dotyczy wprowadzenia nowego narzędzia, tj. mechanizmu podzielonej płatności, w celu 

uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności 

wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobiegania unikania płacenia 

podatku. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz zgłosił uwagi do ustawy 

i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji głos zabrali senatorowie oraz 

przedstawiciel Konfederacji „Lewiatan”. 

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy 

zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 653 A). 

Ad 6. 
 

 Ustawa wprowadza regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe podatników, których 

przychody w roku poprzednim przekroczyły kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, 

jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od 

wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów. Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli 

publicznej poprzez weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków 

przez największe podmioty. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz zgłosił uwagi do ustawy 

i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 664 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  



 

 

 

Opracowano w BPS 

 


