
NOTATKA  
z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

Data posiedzenia:  19 grudnia 2011 r. 

Nr posiedzenia: 4 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 
ustawy budżetowej (druk sejmowe nr 29, 41 i 41A, druk senacki nr 22). 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Grzegorz Bierecki, Henryk Cioch, Leszek 

Czarnobaj, Beata Gosiewska, Piotr Gruszczyński, Kazimierz Kleina, Tadeusz 
Kopeć, Marek Martynowski, Janusz Sepioł, 
 

 − zaproszeni goście: 
− Ministerstwo Finansów: 

− podsekretarz stanu Hanna Majszczyk, 
− zastępca dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego 

i Ekologicznego Mieczysław Grzebulski, 
− dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Adriusz Atłas,
− naczelnik wydziału w Departamencie Wynagrodzeń i Ubezpieczeń 

Społecznych Mariusz Pszczółkowski, 
− dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej Tomasz Robaczyński, 
− naczelnik wydziału Mariusz Pszczółkowski, 
− radca ministra w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa 

Jacek Werner, 
− Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

− główny specjalista w Departamencie Budżetu i Finansów Ewa 
Ambroziak, 

− Ministerstwo Obrony Narodowej: 
− dyrektor Departamentu Budżetowego gen. bryg. Grzegorz Sodolski, 
− zastępca szefa oddziału w Departamencie Spraw Socjalnych Paweł 

Wdowiak, 
− specjalista Ilona Śniegula, 

− Ministerstwo Sprawiedliwości: 
− dyrektor Departamentu Budżetu Jan Paziewski, 

− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
− dyrektor Departamentu Finansowego Aleksandra Szelągowska, 

− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
− sekretarz stanu Jarosław Duda, 
− dyrektor Biura Budżetu i Finansów Piotr Śliwnik, 

− Sąd Najwyższy: 
− pierwszy prezes Stanisław Dąbrowski, 
− główna księgowa Anna Puzyniak, 
− szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Antoni Cyran, 

− Prokuratura Generalna: 
− główny księgowy Roman Pawliczak, 

− Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 
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− wiceprezes Iwona Gintowt-Juchniewicz, 
− dyrektor biura Lidia Olszak, 

− Krajowa Rada Sądownictwa: 
− sędzia Roman Kęska, 

− Instytut Pamięci Narodowej: 
− prezes Łukasz Kamiński, 
− dyrektor generalny Jacek Welter, 
− dyrektor Biura Budżetu i Finansów Elżbieta Kuczyńska, 

− Rzecznik Praw Obywatelskich: 
− rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, 
− dyrektor generalny Maria Muskała, 
− główna księgowa Monika Staniszewska, 
− zastępca dyrektora generalnego Maciej Szmigiero, 

− Polska Akademia Nauk: 
− wiceprezes Ryszard Górecki  

− Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
− zastępca prezesa Andrzej Sochaj, 
− dyrektor Barbara Engel, 

− Agencja Nieruchomości Rolnych: 
− zastępca dyrektora Zespołu Finansowego Jan Lisowski, 

− Naczelna Izba Lekarska: 
− radca prawnych Jerzy Kiwiński, 

− Polska Izba Paliw Płynnych: 
− prezes Halina Pupacz, 
− p.o. dyrektora biura Rafał Biczyk, 

− Imperial Tabaco Polska SA: 
− dyrektor Grażyna Sokołowska, 

− Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego: 
− dyrektor Magdalena Włodarczyk, 
− przedstawiciel Agnieszka Wyszyńska-Szulc, 

− Narodowy Fundusz Zdrowia: 
− dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Dariusz 

Jarnutowski, 
− Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

− wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Elżbieta Łozińska,
− wicedyrektor Departamentu Finansów Marek Szymala, 

− Pracodawcy RP: 
− ekspert Olga Dzilińska, 

− Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego: 
− prezes Robert Gierała, 

− KK NSZZ „Solidarność”: 
− ekspert Agnieszka Kochańska, 

− Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: 
− dyrektor Sławomir Dębski, 
 

 − przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Adam Niemczewski. 
 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1 

 
Ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej przedstawiła 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk. Stwierdziła, że zawiera ona 
rozwiązania mające wpływ na realizację ustawy budżetowej na rok 2012. Zmiany zaproponowane w  
ustawie z jednej strony poprawiają dochody budżetu państwa, z drugiej – ograniczają wydatki. 
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Do najważniejszych należy zaliczyć zmianę stawek podatku akcyzowego, związaną 
z dostosowaniem jej do wymogów dyrektyw unijnych. Podnosi się stawkę podatku akcyzowego na 
oleje napędowe, zmianie ulega też wysokość opłaty paliwowej. Zmienia się wysokość stawek 
podatku akcyzowego na papierosy i tytoń do palenia. Znowelizowano ponadto przepisy ustawy – 
Ordynacja podatkowa i zmieniono zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od 
przychodów z kapitałów pieniężnych w celu uniemożliwienia zakładania lokat bankowych z dzienną 
kapitalizacją odsetek, z których zyski nie podlegają 19-procentowej stawce tzw. podatku Belki.  
Jak stwierdziła wiceminister finansów, w ustawie przewidziano szereg zmian związanych 
z oszczędnościami. Pierwsza z nich dotyczy „zamrożenia” na poziomie 2011 r. wysokości 
wynagrodzeń w sferze budżetowej i odnosi się do funduszu wynagrodzeń, a nie do wynagrodzeń 
indywidualnych. Taki zabieg jest stosowany nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy dotyczy 
„zamrożenia” wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Zaproponowano również zmiany 
w finansowaniu staży lekarskich i pielęgniarskich. Będą one finansowane ze środków Funduszu 
Pracy. Po raz kolejny zmniejszono wysokość dotacji do PFRON z budżetu państwa (do 30% 
maksymalnego poziomu dotacji). „Zamrożono” również wysokość odpisów na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Zmianie ulegną też zasady zwrotu funkcjonariuszom służby więziennej 
kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. Zwrot kosztów zastąpiono ryczałtem.  
W ustawie wyznaczono nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez 
producentów rolnych, wprowadzono też zmianę dotyczącą dofinansowania zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego.  
Następnie opinię na temat ustawy przedstawił wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu 
Adam Niemczewski.  
W trakcie dyskusji senator Henryk Cioch zwrócił uwagę na art. 4, w którym przewiduje się m.in. 
zmianę ustawy – Ordynacja podatkowa, mającą wyeliminować możliwość niepłacenia podatku 
w wypadku naliczania dziennych odsetek nieprzekraczających 2 zł 49 gr. Przepis ten ma wejść 
w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, co oznacza, że nastąpi to w trakcie roku 
podatkowego. Senator zgłosił również wniosek, aby rozpatrywana przez komisję budżetu ustawa 
została skierowana do Komisji Ustawodawczej. 
Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz poinformowała senatorów o problemach budżetowych 
jej urzędu i zwróciła się o wprowadzenie poprawki zmierzającej do zwiększenia budżetu tej 
instytucji w związku z koniecznością utworzenia nowych etatów w 2012 r., niezbędnych do realizacji 
zadań nałożonych na RPO. Odnosząc się do tej propozycji, senator Kazimierz Kleina zapowiedział 
przygotowanie stosownej poprawki i zgłoszenie jej podczas debaty plenarnej Izby.  
Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski negatywnie ocenił „zamrożenie” płac 
sędziów.  
Olga Dzilińska, reprezentująca Pracodawców RP, zgłosiła zastrzeżenia do art. 6 ustawy dotyczącego 
„zamrożenia” wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kadry zarządzającej 
przedsiębiorstwami z większościowym udziałem Skarbu Państwa.  
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska zwrócił natomiast uwagę, że 
projekt ustawy okołobudżetowej, który opiniowała wcześniej rada, różnił się zdecydowanie od 
rozpatrywanej obecnie ustawy uchwalonej przez Sejm.  
Senator Henryk Cioch poruszył kwestię uposażeń nauczycieli, także akademickich. 
Senator Janusz Sepioł pytał przedstawicieli rządu o kryteria ewentualnego „odmrażania” płac.  
Senator Grzegorz Bierecki interesował się, czy Ministerstwo Finansów dysponuje wyliczeniami, 
które ukazywałyby wpływ „zamrożenia” płac w sektorze finansów publicznych na popyt 
wewnętrzny, a tym samym na wysokość produktu krajowego brutto. 
O wpływ na budżet wszystkich zmian zawartych w ustawie pytał senator Piotr Gruszczyński. 
Przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina poruszył kwestię finansowania i funkcjonowania 
niektórych instytucji, które powstały w 2011 r., i związane z tym problemy przygotowania budżetu 
na 2012 r.  
Do problemów poruszonych w trakcie dyskusji odniosła się wiceminister finansów Hanna 
Majszczyk, a także wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. 
W trakcie dyskusji głos zabrali także przedstawiciele Imperial Tabacco, Business Center Club 
i Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego.  
W wyniku głosowania komisja nie poparła wniosku senatora Henryka Ciocha w sprawie zwrócenia 
się do marszałka Senatu o skierowanie rozpatrywanej ustawy do Komisji Ustawodawczej.  
Senator Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Senatorowie: Grzegorz Bierecki, Henryk Cioch, Beata Gosiewska i Marek Martynowski zgłosili 
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wniosek o wprowadzenie poprawek dotyczących dysponowania środkami Funduszu Pracy. 
W wyniku głosowania przyjęto wniosek senatora Kazimierza Kleiny o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora 
Kazimierza Kleinę. 
 

Konkluzja: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk senacki nr 22A ). 
 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 
Opracowano w BPS, BKS 


