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W nawiązaniu do pisma Pana Posła z dnia 5 maja 2008 roku, w którym zostałem 

poinformowany o zgłoszeniu w dniu 24 kwietnia br przez Klub Platformy Obywatelskiej 

autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, uwzględniającej uwagi zgłoszone przez Związek Rzemiosła Polskiego - dotyczące 

objęcia projektowanym zwolnieniem od podatku dochodowego (poza izbami gospodarczymi) 

– pozostałych organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców z przykrością muszę 

stwierdzić, że: 

Zapoznając się ponownie z projektem ustawy (druk nr 340) dostępnym na stronie 

sejmowej – nie ma wśród dokumentów dotyczących tej nowelizacji żadnej informacji, że 

autopoprawka została przyjęta. W piśmie Pana Posła otrzymałem deklarację, że o dalszym 

przebiegu prac nad ustawą będę informowany na bieżąco. Niestety nie otrzymałem żadnej 

informacji, jakie są dalsze losy autopoprawki do projektu ustawy, którego jest Pan autorem i 

wnioskodawcą i jak zrozumiałem z wystąpienia skierowanego do mnie – podzielającego 

uwagi i wnioski wcześniej przekazane m.in., przewodniczącemu Sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych oraz przedstawicielowi wnioskodawców projektu Panu Posłowi Michałowi 

Jarosowi. 

 Związkowi Rzemiosła nie dano także możliwości uczestniczenia w posiedzeniu 

sejmowej podkomisji rozpatrującej projekt ustawy. Nic nam także nie wiadomo, czy jej 

członkowie mieli możliwość zapoznania się z naszym z wystąpieniem dotyczącym projektu. 



Stanowiska Związku nie ma też wśród dokumentów dotyczących projektu, zamieszczonych 

na stronie sejmowej. 

Dodatkowo, jak wynika z dokumentacji towarzyszącej pracom nad projektem - w dniu 

5 czerwca br. Marszałkowi Sejmu zostało przekazane stanowisko Rządu wobec poselskiego 

projektu ustawy w wersji nie uwzględniającej zmian objętej autopoprawką.  

Rząd nie uwzględniając wszystkich aspektów projektowanej zmiany ustawy, w tym 

najważniejszego, że izby gospodarcze – jak wynika z ustawy normującej ich działanie – są tak 

samo jak organizacje rzemieślnicze – organizacjami samorządu gospodarczego 

przedsiębiorców – uznał, że wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego dla izb 

gospodarczych „zasługuje na akceptację”. Uważamy, że tym samym wyraził poparcie dla 

wprowadzenia przepisu jaskrawo dyskryminującego znaczną grupę organizacji samorządu 

gospodarczego przedsiębiorców. 

 W tej sytuacji bardzo proszę Pana Posła jako autora i wnioskodawcę projektu ustawy 

o zajęcie stanowiska do problemów poruszonych w moim wystąpieniu a także 

zaproponowanie rozwiązań, które zmienią wprowadzenie regulacji, tak niekorzystnych dla 

organizacji rzemieślniczych.  

 

      /  -  /  Jerzy Bartnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


