
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 72 

data posiedzenia: 20 lipca 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

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

bankowe (druk senacki nr 433, druki sejmowe nr 1236, 1304 1304-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 444, druki sejmowe nr 1164, 1335 i 1335-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 448, druki sejmowe nr 1277 i 1371). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Kleina. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Paweł Arndt, Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, Krzysztof Mróz, 

Stanisław Ożóg, Ryszard Świlski, 

 
senator: 

 Jacek Bury,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

sekretarz stanu Sebastian Skuza ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Piotr Patkowski ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Jan Sarnowski ze współpracownikami, 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny: 

prezes zarządu Piotr Tomaszewski ze współpracownikami, 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: 

zastępca dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych Marta Kłosińska ze 

współpracownikami, 

Polska Agencja Nadzoru Audytowego: 

prezes Marcin Obroniecki ze współpracownikiem,  

Narodowy Bank Polski: 

radca prawny w Departamencie Prawnym Monika Kamińska ze współpracownikiem, 

Bank Gospodarstwa Krajowego: 

radca prawny Jakub Polak, 

Rządowe Centrum Legislacji: 

prezes Krzysztof Szczucki ze współpracownikiem, 
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https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A6E95D316361433BC12586E70032C0DB/%24File/1236.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/BD2C6B0074C818D9C12586FC005DE75E/%24File/1304.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/AE96C1F4F9B8483CC12586FE0030E5D9/%24File/1304-A.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11540/druk/444.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/37C4665E926F4E24C12586D5002F7FE3/%24File/1164.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/266DE13027F3ABDEC12587020043FA31/%24File/1335.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/58A489B28B164F59C125870B004CC2D2/%24File/1335-A.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11544/druk/448.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/25C2E7B6D5EF6E33C12586F7003BA932/%24File/1277.pdf
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Prokuratoria Generalna RP: 

radca Tomasz Golik, 

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych: 

radca prawny Ewelina Domeradzka-Smolna,  

Związek Banków Polskich: 

doradca zarządu Joanna Tylińska ze współpracownikami, 

dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego Mariusz Zygierewicz, 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: 

dyrektor Wojciech Kaczmarczyk ze współpracownikami, 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: 

radca prawny Jakub Wiewiór, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Maciej Telec, Jakub Zabielski, Piotr Magda, Sławomir 

Szczepański, 

doradca marszałka Ludwik Kotecki. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dotyczy dalszego uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów 

i usług (tzw. pakiet SLIM VAT 2). Wśród przedstawionych zmian znajdują się m.in.: regulacja, 

która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa 

wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, regulacje dotyczące 100% 

odliczeń od wydatków na samochody, modyfikacja definicji „państwa członkowskiego” oraz 

„terytorium Unii Europejskiej”, regulacja kwestii uwalniania środków przeksięgowanych 

z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny, umożliwienie przeznaczenia 

środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie 

rolników. 

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. 

Senator Kazimierz Kleina zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Kazimierz Kleina. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 433 A). 

Ad 2. 
 

 
Ustawa dotyczy wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie przymusowej 

restrukturyzacji banków i ma na celu m.in. wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat 

i dokapitalizowania (rekapitalizacji), w przypadku gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu 

przymusowej restrukturyzacji. 

Ustawę omówili podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski  

oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie 

Finansów Krzysztof Budzich. 



 

 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec 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, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiej 

Agencji Nadzoru Audytowego. 

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 444 A). 

 

Ad 3. 
 

 Ustawa dostosowuje przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie 

stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), do obecnej sytuacji związanej ze stanem 

epidemii COVID-19 oraz wspierania gospodarki w obliczu walki z pandemią. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina poinformował, że prace nad rozpatrzeniem ustawy 

będą kontynuowane w dniu 3 sierpnia br.  

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą. 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


