
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 116 

data posiedzenia: 18 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 695, druk sejmowy nr 2131). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk senacki nr 691, 

druki sejmowe nr 2056, 2099 i 2099-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 690, druki sejmowe nr 2068, 2100 i 2100-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Arkadiusz Grabowski, Krzysztof Mróz, Tadeusz 

Romańczuk, Janina Sagatowska, Jacek Włosowicz,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Piotr Nowak ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Paweł Gruza ze współpracownikami, 

zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków Piotr Szewczuk, 

Polska Izba Ubezpieczeń: 

prezes Jan Prądzyński, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz, Maciej Telec, Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu odroczenie o 6 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów zmienianej 

ustawy z 1 stycznia 2018 r. na 1 lipca 2018 r. w zakresie dotyczącym prowadzenia Rejestru 

Należności Publicznoprawnych. 

Ustawę omówił zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów 

Piotr Szewczuk. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski zgłosił uwagę związaną z vacatio legis 

ustawy. 

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

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 



 

 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 695 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów prawa unijnego,  

a w szczególności realizację wyroku TSUE, w którym orzeczono brak możliwości zastosowania 

przez Rzeczpospolitą Polskę obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw 

niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia, tj.: soczewek kontaktowych, soczewek 

okularowych oraz smoczków dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczonych do celów 

medycznych. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz nie zgłosił uwag legislacyjnych do 

ustawy. 

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

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 691 A). 

Ad 3. 
 

 Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania 

w zakresie wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne 

zakłady reasekuracji, zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji 

dużych ryzyk oraz wprowadza możliwości wydania przez KNF zakazu lub ograniczenia 

swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez 

zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec zgłosił uwagę związaną z terminem wejścia 

w życie ustawy i jej ogłoszenia. 

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

Senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Grzegorz Bierecki. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 690 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


