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ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
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k Oznaczenie podmiotu zainteresowanego pracami nad projektem

I Nazwa I imię I nezwiskot*

OAknryiwo O1rotu Energą

2. Siedziba I miejsce zamieszkania**

Warszawa OOO43, uL Czackiego 719/ii

a Adres do korespondencji

00443 bWrSZcYJC, UL Qtackgo 7fl/ii

4 Adres emaiI
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B. Wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wymienionego w części A
W pracach nad projektem

________________________________________

Lp. : Imię i nazwisko _:r Adres
I Marek Kulasa
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c# Opis postulowanego rozwiązania prawnego, ze wskazaniem interesu będącego przedmiotem
ochrony __

.:

—..

Toyąarzystwo Obrotu Energię. (TOE), zaloźona pod <owoc 2003 roku jast dobrowolnym samorządnym,
trwałym i apolitycznym zrzeszaniem, do zakresu działa:ności którag;o alażq m.in. podejmowaniadziałań wspomagających rw wój konkurencyjnego rynku anargb w Polsce, tworzenia standardów
handlu produktami związanymi z rynkiem alakroaiargatynznym, a takźa kształtowania norm etycznych
w handlu energią i paliwami msz reprezentowania społecznie lub gospodanczo użytecznych interesów
sa-ra cro*u cna ęa u Otn tsenu 10 rgannt ac 1 S 30 Z5JO\bO r cr ctc? sr:sza Do
grona TOE naaży 25 spółek — najwęks sprzedawcy energii alktrycznaj gazu w Polsce

Nasze Towarzystwo czynnie uczestniczy w pracacn nad aktami prawnymi zwzanymi z rynkiem energii
nl44rycznej I jazu Z ..r r9a y Pc sce tqni uStS Ja O pozat u a czn yr i c e aJ po.. akter
r)zarzadze P .iZr i:e iewet zr Lnswtac rC..E zao,anw r€sęl
które wpłynę y do TOE do 18 lotopaoe 2015 r. co projekk. rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie ewidencji i innych oukumentdc dotyczących wyrobów ekcyzowyci i znaków akcyzy.

W ramach dzszych prac. ze emany TOE deklarujemy pełne współpracę w zakrese zarowno
przekazanych uwag. jak i szurzuj dalszych, wszystkich etapów prac legslacynych.

Jednocześnie zwracamy si z uprzejmę prcŚba o yWaczme naszego Towarzystwa do rozdzenika MP
gjzs..go poderroat h nt ; tstaxjJc r- zuaw dly r : p tkeii

mu



D Zahączoe dokumenty
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Uwagi TOE do projektu rczporządzerin

EHnee-głoszen4e-dotyczy-Uzupehiienibraków4.rma1nych-I-Zmiany danych
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F. Osoba składająca zgłoszenie

Imię I nazwisko: Data Podpis

:::: .:„„ .Ł .
Marek Kubas 201$AIAT 4ąyfa

1

G Klauzula odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Jestem karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
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