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OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1 Nazwa/mę I nazwisko
r

— ——j Polsiśa Organizacja Gazu Płynnego Zwtązek Pracodawcow

r_
--3. Adres do korespondencji i adres e-mad

OO-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 p.111 biuropogp.pf

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTUWYMIEGOŚCIAW PRACACH NAD PROJEKTEM
lp. imię I nazwisko Adres miejsca zameldowania na pobyt staly

1 Andrzej Olechowski

2

3

4

5

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESUBEDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

_________________

Projektowane zapisy w par. 1 pkt I I pkt2 mogą być intepretowane przez organy Służby Celnej,jako ewentualne wymaganie potrzeby przedstawłania obu dokumentów łącznietj. zaświadczenia z banku, oraz potwierdzenia przelewu o z riieodwołanym obciążeniem.Dodatkową wątpliwość wzbudza treść puntu 1 przywołanego 1, gdzie trudno precyzyjnieokreślić co powinno zawierać się w zaświadczeniu z banku.Wnioskujemy o analizę zagadnienia doprecyzowanie tych zapisów! wymagań z uwagina ewentualne zbędne procedury biurokratyczne związane z koniecznością przedstawianiadodatkowych zaświadczeń z banku — nawet przy dokonaniu nieodwołalnego przelewubankowego i nieprecyzyjności określenia w pkt. 1,
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Kopta wycizi,iu z Krejowzcio Rej „iiru ądcwego

2 Kopla p nomonicwa Andrzeje echwskiego

3

4

5

6

7

S

E, Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzup4nienia braków formalnych/zmian danych**

zgl”oszenia dokonanego dnia
(podać datę z częśd F poprzedniego zglciszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data „ Podpis

Anckzej Olechowski

Andrzej Olechowski 06.11.2015
J:ZEKTOR

„3eŹeIi zgtaszenie nie jest składane w trybie art.? ust6 reść: „- Zgłoszenie zmiany danych€ RGANZACJAGAZU PLYNEO(

Npotrzebne skreślić.
ZWIĄZEł< PRACODAWCÓW

Ul Czackiego 3i5, 30043 Jnszawa

1, )eżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zrnia stnialych po dacie wniesienia urzędowego formuiarza zgłoszenla( art.7

ust6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działainośo lcibbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr t69, poz. 1414) lub

uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgiuszenia ( 3 rozporządzenia Rady Minisirów z dnia 24 stycznia 2306 r. W

sprawie zgłaszania zainteresowana pracami nad Orojektarni aktów no:matywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236), w nowym

urzędowym formularzu zgłoszenia należy wpe.nić wszystkie konieczne rubryki, powtarzaląc również dane, które

zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypelnia się w przypadku zglQszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba

flzyczna, która zg1asza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normalywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście W

tych pracach
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności „ uwzględrńa się dokumenty. o których mowa w art. 7 ust. S ustawy z

dnia 7 lipca 2005 r. O działalności obbłngowei w procesie stanowlenw prawa, a taicte pełnomocnictwa dc wniesienia

zgłoszenia lub do reprezentowania podm;otu w peach nad projektom aktu normatnego

4. Część E formularza wypein się w przypadki; uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczącydi

;riesio1cgO zgioszena


