
 
Druk nr 2135-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

ORAZ  KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (druk nr 2045) 

 
 

Sejm na 45 posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2135 do 

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po 

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r.  

 

wnoszą: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane ze środków zakładowej 
lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 
organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 
zł,”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- przyjąć 



 2

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 1 będzie bezprzedmiotowość poprawki 
nr 2 

 

2) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy związków 
zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym połowy 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok podatkowy,”; 

- poseł M. Wikiński w imieniu KP Lewica 

- odrzucić 

 

3) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) pkt 67 otrzymuje brzmienie: 

„67) wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, 
sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych lub funduszy związków zawodowych oraz kwoty otrzymane przez 
pracownika ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawodowych, wydatkowane na cele działalności socjalnej, o 
której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym połowy kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok podatkowy; rzeczowymi 
świadczeniami są w szczególności: bony, talony i inne znaki, uprawniające do 
ich wymiany na towary lub usługi,”. 

- poseł M. Wikiński w imieniu KP Lewica 

- odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 3 będzie bezprzedmiotowość poprawki 
nr 4 

 

4) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) pkt 67 otrzymuje brzmienie: 

„67) wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, 
sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych lub funduszy związków zawodowych oraz kwoty otrzymane przez 
pracownika ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawodowych, wydatkowane na cele działalności socjalnej, o 
której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł; 
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rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich 
wymiany na towary lub usługi,”. 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
 
 
 
Warszawa, dnia 1 lipca 2009 r. 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego  
 Polityki Społecznej i Rodziny  Komisji Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Sławomir Piechota  (-) Krystyna Skowrońska 
 
  Sprawozdawca 
 
 
  (-) Agnieszka Hanajczyk 



URZAD 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRET ARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 

Mikolaj Dowgielewicz 

Warvawa, dnia 4 lipca 2009 r. 

Pani Posel 
Krystyna Skowrobka 
Zas tq pca Przewodniczqcego 
Komis ji Finans6w Publicznycb 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej dodatkowego sprawozdania Komisji Finansdw 
Publicznych oraz Komkji Polityki Spokcznej i Rodziny o rzqdowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osdbfizpznych (druk nr 2045) (druk nr 2135-A), wyraiona na 
podstawie art. 2 ust. 1 pM 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej 
(Dz. U. Nr 106, poz. 494) oraz na podstawie art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza 
Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowna Pani Przewodniczqca, 

W zwiqzku z przedlozonyrn dodatkowym sprawozdaniem Komisji Finansow Publicznych oraz Komisji 

Polityki Spolecznej i Rodziny o rzqdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od os6bJizycznych (druk nr 2045) (druk nr 2135-A), pragnc; wyrazit nastqpujqcq opinig. 

Poprawki zawarte w przedloionyrn sprawozdaniu nie sq objqte prawem Unii Europejskiej. 

Z powazaniem, 

Do uprzejmej wiadomoici 
Pan Jan Vincent Rostowski 
Minister Finansbw 
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