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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 
 Pan 
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy o zmianie ustawy  
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Gabrielę Masłowską. 
 
 

 (-)   Zbigniew Babalski;  (-)   Dariusz Bąk;  (-)   Agata Borowiec;  (-)   Wojciech 
Buczak;  (-)   Lidia Burzyńska;  (-)   Zbigniew Chmielowiec;  (-)   Przemysław 
Czarnecki;  (-)   Antoni Duda;  (-)   Andrzej Gawron;  (-)   Teresa 
Glenc;  (-)   Konrad Głębocki;  (-)   Małgorzata Golińska;  (-)   Kazimierz 
Gołojuch;  (-)   Andrzej Kosztowniak;  (-)   Piotr Król;  (-)   Anna 
Kwiecień;  (-)   Józef Leśniak;  (-)   Marzena Machałek; (-) Gabriela 
Masłowska;  (-)   Grzegorz Matusiak;  (-)   Andrzej Matusiewicz;  (-)   Marek 
Matuszewski;  (-)   Mieczysław Miazga;  (-)   Anna Milczanowska;  (-)   Daniel 
Milewski;  (-)   Jan Mosiński;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Krzysztof 
Ostrowski;  (-)   Jerzy Paul;  (-)   Stanisław Pięta;  (-)   Piotr Polak;  (-)   Bogdan 
Rzońca;  (-)   Anna Schmidt-Rodziewicz;  (-)   Wojciech Skurkiewicz;  (-)   Ewa 
Szymańska;  (-)   Janusz Śniadek;  (-)   Dominik Tarczyński;  (-)   Robert 
Telus;  (-)   Piotr Uruski;  (-)   Piotr Uściński;  (-)   Robert Warwas;  (-)   Jan 
Warzecha;  (-)   Grzegorz Wojciechowski;  (-)   Grzegorz Adam 
Woźniak;  (-)   Krystyna Wróblewska;  (-)   Małgorzata Wypych;  (-)   Maria 
Zuba. 

 
 



Projekt  

Ustawa 

z dnia … 

o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

 

Art. 1. 

       W ustawie z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1992 )  w art. 1 w pkt 1 w lit. a pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16)   z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z 

zarządzaniem lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 

15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której 

przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub 

rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość 

przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o 

pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem lub umowy o świadczenie usług 

zarządzania wiążącej go ze spółką – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.”. 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Niniejszy projekt ma na celu doprecyzowanie nowododanego art. 30 ust. 1 pkt 16 w 

nowelizacji ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 25 listopada 2015 roku.  

Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. Projekt nie ma wpływu 

na budżetu państwa oraz finanse jednostek samorządu terytorialnego.  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.   
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