
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 100 

data posiedzenia: 17 października 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki 

traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy 

opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk 

senacki nr 606, druki sejmowe nr 1776 i 1806). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk senacki nr 608, druki sejmowe 

nr 1782 i 1850). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Jerzy Czerwiński, Kazimierz Kleina, Krzysztof 

Mróz, Tadeusz Romańczuk, Janina Sagatowska, Jacek Włosowicz,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Leszek Skiba ze współpracownikami, 

dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego Filip Świtała ze współpracownikiem, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

naczelnik wydziału w Departamencie Prawno-Traktatowym Krzysztof Piórkowski, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz, Maciej Telec. 

 

 

Ad 1. 
 

 Konwencja oparta jest na pracach prowadzonych przez OECD zmierzających do wypracowania 

rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na 

negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia 

opodatkowania. Polska podpisała konwencję w dniu 7 czerwca 2017 r. 

Ustawę omówił dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Filip 

Świtała. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz zgłosił uwagi do ustawy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 



 

 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 606 B). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, 

przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych 

produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zgłosił uwagi do ustawy i zaproponował 

odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 608 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


