
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 87 

data posiedzenia: 20 października 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 506, druki sejmowe nr 1532, 1532-A, 1597 i 1597-A). 

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

innych ustaw (druk senacki nr 511, druki sejmowe nr 1547, 1603 i 1603-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 517, druki sejmowe nr 1513, 1565 i 1565-A). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 512, druki 

sejmowe nr 1451, 1592 i 1592-A). 

5. Rozpatrzenie ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (druk senacki nr 515, 

druki sejmowe nr 1541, 1596 i 1596-A). 

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,   

 
senatorowie: 

 Jan Maria Jackowski, Antoni Mężydło, Adam Szejnfeld, Józef Zając,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Jan Sarnowski ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Piotr Patkowski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

podsekretarz stanu Barbara Socha ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii: 

sekretarz stanu Piotr Uściński ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Ryszard Bartosik ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Zdrowia: 

dyrektor Departamentu Lecznictwa Michał Misiura ze współpracownikiem, 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11686/druk/506.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8566521AD17EECEC125874A006F1417/%24File/1532.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/7A52FAF3C945A043C1258750004E2408/%24File/1532-A.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/51B9E103A1C60A16C125875E0039D30F/%24File/1597.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8AE182D9822ABF6C1258760005CA35B/%24File/1597-A.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11681/druk/511.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/E687F37F0A1124D2C125874F004411EA/%24File/1547.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/B766C153F7377C74C125875F00229BAC/%24File/1603.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/397DC60E101CCF8EC1258760003DE253/%24File1603-A.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11672/druk/517.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/004913D76576B86AC12587450035C41C/%24File/1513.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/01AEDDD67A2E565BC12587580048B0FF/%24File/1565.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/031BF45EE22E7D37C1258760005D49CD/%24File/1565-A.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11674/druk/512.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/262EAAF19C4F99F0C125872600327EBE/%24File/1451.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/455FDF50D2709A06C125875E0052B4EB/%24File/1592.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/EE28CCDF4F3CDEFAC1258760003632D4/%24File/1592-A.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11676/druk/515.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/D911EB1B2063B098C125874C0046535B/%24File/1541.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/568B83CF6A8777BEC125875F0038FBB2/%24File/1596.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/33675965508A3DDCC125876100332979/%24File/1596-A.pdf


 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek Ewa Kosowska ze współpracownikami, 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: 

zastępca dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych Marta Kłosińska ze 

współpracownikami, 

Bank Gospodarstwa Krajowego: 

p.o. dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Mateusz Olszak ze współpracownikami, 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: 

radca prawny Piotr Chmieliński, 

Krajowa Rada Izb Rolniczych: 

doradca Grzegorz Anczewski, 

Krajowa Rada Spółdzielcza: 

doradca podatkowy Ewa Herbin, 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza: 

wicedyrektor Joanna Jaroch-Pszeniczna ze współpracownikiem, 

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „Cyfrowa 

Polska”: 

prezes zarządu Michał Kanownik, 

Związek Banków Polskich: 

prezes Krzysztof Pietraszkiewicz ze współpracownikiem, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych: 

główny specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Katarzyna 

Pietrak ze współpracownikiem, 

Konfederacja „Lewiatan”: 

doradca podatkowy Przemysław Pruszyński, 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych: 

członek zarządu Tomasz Rolewicz ze współpracownikiem, 

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw: 

radca rzecznika Kamil Rybikowski, 

Izba Domów Maklerskich: 

członek zarządu Piotr Sobków, 

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji: 

dyrektor ds. koordynacji projektów Karol Stec, 

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”: 

wiceprezes zarządu Łukasz Wojdak, 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP: 

prezes zarządu Jerzy Jankowski, 

Szkoła Główna Handlowa: 

ekspert Artur Nowak-Far, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Iwona Kozera-Rytel, Piotr Magda, 

Maciej Telec. 

 



 

 

 

Ad 1. 
 

 Nowelizacja wprowadza szereg zmian w różnych ustawach podatkowych, w tym m.in.: 

podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku; podwyższenie do 120 000 zł progu 

dochodów, po przekroczeniu którego zastosowanie ma 32% stawka podatku; nowe zasady 

ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidację 

możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego dla osób 

fizycznych. 

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, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Związku Banków 

Polskich, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polskiej Organizacji Handlu 

i Dystrybucji, Konfederacji „Lewiatan”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Krajowej Rady Doradców Podatkowych 

oraz Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. 

Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą. 

Konkluzja: 

 Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą. 

Ad 2. 
 

 Ustawa wprowadza zmiany w przepisach w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-

Faktur oraz rozwiązania mające na celu uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od 

towarów i usług. Zmiany w tym zakresie dotyczą uproszczeń w wystawianiu faktur 

korygujących, faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur. 

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 oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.  

Senatorowie Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, Paweł Arndt oraz Ryszard Świlski zgłosili 

poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Komisja przyjęła ustawę wraz ze wszystkimi zgłoszonymi poprawkami. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Leszek Czarnobaj. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 10 poprawek do ustawy (druk senacki nr 511 A). 

Ad 3. 
 

 Ustawa dokonuje niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem 

w życie przepisów Unii Europejskiej, dotyczących wymogów kapitałowych dla firm 

inwestycyjnych, tzw. pakietu IFD/IFR, którego celem jest ustanowienie nowego systemu 

ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

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

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Paweł Arndt. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 517 A). 

 

Ad 4. 
 

 Nowelizacja ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji rolnej przez zwiększenie wsparcia 

finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa w ten sposób, że zwiększa limit 

zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limit zużycia oleju napędowego 

w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez 

producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

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

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zygmunt Frankiewicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 512 B). 

 

Ad 5. 
 

 Celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów wspierających rodziny w zaspokajaniu ich 

potrzeb mieszkaniowych poprzez eliminację bariery braku środków własnych stanowiących 

wymagany przez bank wkład własny przy udzielaniu kredytu hipotecznego.  

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

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

przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 

Senator Ryszard Świlski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Świlski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 515 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


