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29 października 2021 r.

z wspólnego posiedzenia 
komisji rolnictwa i rozwoju wsi ( 57.) 

oraz komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych (93.)



Porządek obrad:

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.



29 października 2021 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Komisji Budżetu i  Finansów Publicznych Kazi-
mierz Kleina)

Przewodniczący
K azimierz Kleina

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
otwieram wspólne posiedzenie połączonych ko-
misji.

Celem naszego posiedzenia jest rozpatrze-
nie poprawek zgłoszonych na posiedzeniach 
komisji oraz na posiedzeniu plenarnym do 
ustawy o  zmianie ustawy o  zwrocie podat-
ku akcyzowego zawartego w  cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji  
rolnej.

Czy w  posiedzeniu połączonych komisji 
uczestniczą osoby prowadzące działalność lob-
bingową w rozumieniu prawa? Nie.

Nasze posiedzenie transmitowane jest w in-
ternecie, informuję o  tym członków komisji 
i wszystkich gości.

Część senatorów pracuje także zdalnie 
i mogą uczestniczyć w posiedzeniu na zasadach, 
które są już nam znane, regulowanych uchwa-
łami prezydium Senatu i Regulaminem Senatu. 
Zabierają głos, głosują według tych samych za-
sad co dotychczas.

Proszę państwa, komisje na swoim pierw-
szym posiedzeniu przyjęły wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, z  kolei na posiedzeniu 
plenarnym zostały zgłoszone 3 poprawki: przez 
senatorów Jackowskiego i Burego.

W takim razie w pierwszej kolejności pytam 
przedstawiciela rządu o  opinię do zgłoszonych 
poprawek.

(Początek posiedzenia o godzinie 08 minut 17)

zastęPca dyrektora  
w dePartamencie Budżetu  
i Finansów  
w ministerstwie rolnictwa  
i rozwoju wsi 
Beata GawliK-PliszKa

Ja przepraszam, ale gdybym mogła prosić 
o wstrzymanie się chwilę i zaczekanie na pana 
ministra, który powinien przyjść… Ponieważ ja 
po prostu nie mam upełnomocnienia do zajmo-
wania stanowiska.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Poczekamy.
Ale już jedzie, jest gdzieś w pobliżu?

zastęPca dyrektora  
w dePartamencie Budżetu  
i Finansów  
w ministerstwie rolnictwa  
i rozwoju wsi 
Beata GawliK-PliszKa

Mam informację, że ma być i że jest w dro-
dze.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

No, to dobrze.
(Głos z sali: Posypią się inne posiedzenia ko-

misji.)
(Głos z sali: Mamy salę do 8:40, planowo)
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(Głos z sali: Tak, ale to my, a są inne…)
(Głos z  sali: Ja mam na przykład za chwilę 

posiedzenie Komisji Infrastruktury. Są co 10 mi-
nut…)

Pani Dyrektor, a który z ministrów będzie?

zastęPca dyrektora  
w dePartamencie Budżetu  
i Finansów  
w ministerstwie rolnictwa  
i rozwoju wsi 
Beata GawliK-PliszKa

Pan minister Bartosik.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Barto-

sik…)
Mam informację, że właśnie dojeżdża.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dojeżdża. No, to jest dobra informacja.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, poczekajmy jeszcze minutę, dwie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ja wiem, ale… No, to ile jeszcze możemy po-

czekać?
(Głos z sali: 2 minuty.)
2 minuty, 3 minuty.
(Głos z sali: Komisja Infrastruktury zbiera się 

chyba o godzinie 8.30)
(Głos z sali: Ja mam następną o 8.20.)
O 8.20… No, to…
Ale czy jest nam potrzebny minister, żeby za-

jąć stanowisko?
(Głos z sali: To może pani przedstawi…)
Pani mówi, że nie ma uprawnień, żeby…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Negatywne, tak?)
Negatywne.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Zastępca Dyrektora w Departamencie Budże-

tu i Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Beata Gawlik-Pliszka: Znaczy pan mi-
nister powiedział…)

Pani Dyrektor, tylko jedno słowo: czy pozy-
tywne, czy negatywne? I wystarczy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

zastęPca dyrektora  
w dePartamencie Budżetu  
i Finansów  
w ministerstwie rolnictwa  
i rozwoju wsi 
Beata GawliK-PliszKa

Rozmawiałam z panem ministrem, pan mini-
ster… Znaczy nasze stanowisko jest negatywne.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Negatyw-
ne stanowisko do poprawek…)

Negatywne, to są dodatkowe skutki budżeto-
we. Mamy w tej chwili już projekt ustawy…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dobrze.
Proszę państwa, w takim razie przystępuje-

my do głosowania.
Pierwszy wniosek…
Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony człon-

ków komisji? Nie ma.
Pierwszy wniosek, o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek
(Głos z sali: 4 głosy na sali za.)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: 6 głosów na sali przeciw.)
Kto się wstrzymał od głosu?
(Głos z sali: 1 senator)
Proszę o podanie wyników głosowania także 

z udziałem senatorów głosujących zdalnie.
(Głos z sali: 6 głosów za, 8 – przeciw, 2 sena-

torów wstrzymało się od głosu.)
6 głosów za, 8 – przeciw, 2 senatorów wstrzy-

mało się od głosu.
Wniosek o  przyjęcie ustawy bez poprawek 

upadł.
Przystępujemy do głosowania nad popraw-

kami nr 1 i 3.
Przyjęcie poprawek nr  1 i  3 automatycznie 

wyklucza głosowanie nad poprawką nr 2.
Poprawki te różnią się…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo, czy kolega mógłby przedstawić?

senator
Przemysław BłaszczyK

Jedna z  poprawek przedstawia, że tak po-
wiem, wzrost udziału paliwa rolników, a druga 
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jest skutkiem finansowym tej pierwszej po-
prawki.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dobrze.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawek nr 1 i 3? To 

są poprawki senatora Jackowskiego.
(Głos z sali:8 głosów na sali za.)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Nie ma głosów przeciw.)
Kto się wstrzymał od głosu?
(Głos z sali: 3 senatorów)
Proszę o podanie wyników łącznie.
(Głos z sali: 12 głosów za, 1 – przeciw, 3 sena-

torów wstrzymało się od głosu.)
12 głosów za, 1 – przeciw, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu.
Poprawki nr 1 i 3 zostały poparte przez połą-

czone komisje.

W związku z tym nie głosujemy nad popraw-
ką nr 2.

I  w  ten sposób zakończyliśmy głosowanie 
nad tymi poprawkami.

Senatorem sprawozdawcą będzie… Kto z pa-
nów senatorów prezentował…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zygmunt Frankiewicz?
Proszę bardzo, czy jest zgoda, żeby Zygmunt 

Frankiewicz był sprawozdawcą tej…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chyba że ktoś…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Dobrze, Zygmunt niech będzie.)
Może być Zygmunt, tak? Tym bardziej że 

jest jednak specjalistą z  zakresu rolnictwa, 
uznanym.

Dziękuję bardzo.
Sprawozdawcą będzie Zygmunt Frankiewicz.
Dziękuję bardzo wszystkim obecnym. Pani 

Dyrektor, proszę podziękować panu ministro-
wi za tę opinię, którą zdalnie do nas skierował.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 23)



Kancelaria Senatu
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Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
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Centrum Informacyjne Senatu, Dział Wydawniczy


