
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 50 

data posiedzenia: 15 grudnia 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 293, druki sejmowe nr 799 i 820). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 287, druki sejmowe nr 720, 760 i 760-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Kleina. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Paweł Arndt, Grzegorz Bierecki, Jacek Bogucki, Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, 

Krzysztof Mróz, Stanisław Ożóg, Ryszard Świlski,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Jan Sarnowski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: 

sekretarz stanu Waldemar Buda ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Marzena Bartosiewicz ze 

współpracownikami, 

BBG TAX Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.: 

przedstawiciel Wojciech Bronicki, 

Konfederacja „Lewiatan”: 

wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Małgorzata Lelińska, 

Polska Organizacja Gazu Płynnego: 

dyrektor generalny Andrzej Olechowski, 

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego: 

prezes – dyrektor generalny Leszek Wiwała, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Piotr Magda. 

 

 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/99F5CDFD35E58F95C125863300311513/%24File/799.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/186752BE7887A522C1258639002696ED/%24File/820.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8A1449B43DE9113CC125860F00729D8C/%24File/720.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8646DE9B9B0320BFC125862C003A284A/%24File/760.pdf


 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dotyczy wydłużenia do 31 grudnia 2023 r. obowiązywania przepisów specustawy 

funduszowej, mających na celu szczególne i nadzwyczajne rozwiązania, które niwelują 

negatywny wpływ COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar 

Buda. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Konfederacji „Lewiatan”. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Leszek Czarnobaj. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 293 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa dotyczy uproszczenia zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu 

LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz  

z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Finansów. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Bogucki. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 287 A). 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


