
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 67 

data posiedzenia: 9 czerwca 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

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

innych ustaw (druk senacki nr 407, druki sejmowe nr 1114, 1200 i 1200-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 406, druki sejmowe nr 1086 

i 1117). 

3. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Kleina. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Paweł Arndt, Grzegorz Bierecki, Jacek Bogucki, Leszek Czarnobaj, Zygmunt Frankiewicz, 

Kazimierz Kleina, Krzysztof Mróz, Stanisław Ożóg, Ryszard Świlski,  

 
senator: 

 Bogdan Klich,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Jan Sarnowski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

sekretarz stanu Michał Woś ze współpracownikami, 

Prokuratura Krajowa: 

dyrektor Biura Prezydialnego Tomasz Szafrański ze współpracownikiem, 

Poczta Polska: 

wiceprezes zarządu Wiesław Włodek i wiceprezes zarządu Mateusz Wodejko ze 

współpracownikami, 

Business Centre Club: 

ekspert Bartłomiej Senderowski, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Piotr Magda, Sławomir Szczepański. 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dotyczy dostosowania polskiego prawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zniesienie 

barier pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, w szczególności poprzez rozszerzenie 

mechanizmu pojedynczego punktu kontaktowego na internetową sprzedaż towarów wewnątrz 

UE i z państw trzecich na rzecz nabywców/odbiorców końcowych (konsumentów), oraz 

uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym. 

Ustawę omówili podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski oraz dyrektor 

Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Paweł Selera. 

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. 

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senatorowie Paweł Arndt i Kazimierz Kleina zgłosili część poprawek zaproponowanych przez 

Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja przyjęła ustawę wraz ze wszystkimi poprawkami zgłoszonymi przez senatorów Pawła 

Arndta i Kazimierza Kleinę. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Kazimierz Kleina. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 407 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji dotyczącej trybu zarządzania sumami 

depozytowymi uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi 

w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury lub bieżącym funkcjonowaniem 

tych jednostek. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki.  

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

przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. 

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

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Paweł Arndt. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 406 B). 

 

Ad 3. 
 

 Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina zaproponował powołanie zespołu doradców 

w zakresie przedmiotowego działania komisji i zwrócił się do senatorów członków komisji 

o zgłoszenie prezydium komisji kandydatów na ekspertów.  

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


