
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 5 

data posiedzenia: 18 grudnia 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym.  

2. Rozważenie wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy zmieniającej 

ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk senacki nr 

16). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Kleina. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Jacek Bogucki, Bogdan Borusewicz, Leszek Czarnobaj, Zygmunt Frankiewicz, Kazimierz 

Kleina, Krzysztof Mróz, Stanisław Ożóg, Ryszard Świlski, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Leszek Skiba ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 

Ad 1. 
 

 

 W trakcie debaty na posiedzeniu Senatu komisja przedstawiła wniosek o wprowadzenie 

poprawek do tekstu ustawy. Senatorowie wnioskodawcy, senator Agnieszka Kołacz-

Leszczyńska, senator Leszek Czarnobaj, senator Jolanta Hibner oraz senator Paweł Arndt, 

zgłosili wniosek o odrzucenie ustawy. Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek i na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu jako przedstawiciel 

mniejszości komisji wycofał wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba pozytywnie zaopiniował wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie 

wniosek o odrzucenie ustawy. Komisja w głosowaniu poparła wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Kazimierz Kleina. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja poparła wniosek o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 14 Z). 

Ad 2. 
 

 Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o wycofanie inicjatywy 

ustawodawczej, złożonej w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, dotyczącej projektu ustawy 

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk 

senacki nr 16). 

Komisja w głosowaniu przyjęła wniosek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wycofała wniosek, złożony w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, o podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk senacki nr 16 W). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


