
ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI
NAD PROJEKTEM ZALOZEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM

ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRAC2I NAD PROJEKTEM -

rozporĘądzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia

(tytuł projektu załoeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia zgodnie
z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej

lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady inistrów,
Prezesa Rady Ministrów albo ininistr6w)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PEACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa/4wię i nazwioko**
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

2 . Adres siedziby/cdre3—ijsc zamizszkania**
ul. M. Kasprzaka 25, Ol-224 Warszawa

3 adres do koesoondenLji i adres e-nail
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrala Spółki, ul. M. Kaspizaka 25, Ol224
Warszawa, adres e-mail: piotr.szlagowski@pgnig.pl

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCR DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1
Violetta Jasińska-Jaśkowiak

2 Piotr Szlagowski

Małgorzata Zenka
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C OPIS POSTULOW?NEGO ROZWIĄZANIA PPAWNEGO ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCZGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

I. Wprowadzenie

Niniejsze wystąpienie zawiera uwagi spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

(dalej jako: PGN1G lub Sp6łka) do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego

sprawdzenia (dalej jako: rozporządzenie lub projekt; projekt z dnia 2 grudnia 201 5 r).

II, Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia

1. Zakres informacji wymaganych w zgłoszeniu ( 3 rozpórządzenia)

Uwaga:



Dodanie w 3 nowej jednostki redakcyjnej ust. 1”:

$ I „. W przypadku działalności gospodarczej o której mowa w 2 pkt 8, przez miejsce

prowadzenia działalności podlegającej kontroli rozumie się miejsca wprowadzenia gazu

ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej

albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.

Uzasadnienie:

Działalność gospodarcza w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż może być prowadzona

na obszarze całego kraju. Nie jest zatem możliwe określenie dla niej, jak zostało zaproponowane

W projektowanym rozporządzeniu, miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli. Celem

doprecyzowania elementów niezbędnych dla zgłoszenia postulujemy zastąpienie obowiązku

wskazania miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli przez miejsce wprowadzenia gazu

ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej

albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.

2. Dokumenty załączane do zgłoszenia w przypadku podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej ( 5 ust. 7

rozporządzenia)

Jęcinostka redakcyjna:

J 5. I W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w

2 pkt 8, dokonujących w zakresie tej działalności wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,

do zgłoszenia dołącza się:

(. J

4) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych związane z działalnością

gospodarczą podlegającą kontroli. w szczególności koncesje;”

Uwaga:

Projektowany wykaz dokumentów do których załączenia zobowiązany jest przedsiębiorca

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy

naftowej wymaga doprecyzowania. Projektodawca powinien jasno określić wymagane do zgłoszenia

dokumenty. Użycie w przywołanej powyżej jednostce redakcyjnej sformułowania „w szczególności”

wskazuje bowiem, że wymagane są jeszcze inne niż koncesje dokumenty. Przedsiębiorca nie ma

więc pewności co do ich zakresu. Należy określić czy do zgłoszenia powinna zostać dołączona

również dokumentacja geologiczna złoża, jej część zawierająca parametry złoża czy jedynie wykaz
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takiej dokumentacji.

3 Zakres informacji wymaganych w zgłoszeniu ( 7 usŁ I rozporządzenia)

Uwaga:

Zmiana brzmienia 7 ust. I pkt I rozporządzenia:

I 1 Dokumentów, o których mowa w 5 nie dołącza się, jeżeli:

1) urząd celny właściwy miejscowo, ze względu na inne rozliczenia podatkowe.

dysponuje tymi dokumentami i dane w tych dokumentach są aktuaIne;”

Uzasadnienie:

Ze względu na charakter działalności gospodarczej w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż

dojdzie do sytuacji w której podmioty będą zobowiązane do złożenia zgłoszenia w znacznej ilości

urzędów celnych. Dlatego też postulujemy wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego wymianę

informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami celnymi.

4. Czynności przeprowadzane w toku urzędowego sprawdzenia w przypadku podmiotów

prowadzących działalność gospodarczą W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy

naftowej ( 14 ust. I rozporządzenia)

Jednostka redakęyjna:

„j 14. 1. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność

gospodarczą. o której mowa w 2 pkt 8, dokonuje się sprawdzenia:

(. ..)

2) prawidłowości oznaczenia urządzeń i miejsc przeznaczonych do prowadzenia

tej działalności odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie;”

Uwaga:

Zaproponowane brzmienie 14 ust. I pkt 2 wymaga doprecyzowania o sposób prawidłowego

oznaczenia urządzeń i miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie wydobycia

gazu ziemnego lub ropy naftowej. Alternatywnie Spółka postuluje wykreślenie tej jednostki

redakcyjnej.
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5 Obowiązek informacyjny podmiotu u którego przeprowadzono urzędowe sprawdzanie ( 18

ust. I rozporządzenia)

Jednostka redakcyjna:

„ 18. L Podmiot, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie. informuje właściwego

naczelnika urzędu celnego o:

1) zmianie danych, O któiych mowa w 3 I 5 ust. I - 6 w zakresie, w jakim zmiany te mają

nastąpić W terminie co najmniej 7 dniprzed planowanym dokonaniem zmian;

2) zmianie danych. o którjch mowa w 5 ust. 7 w zakresie, wjakim zmiany te mają nastąpić,

przed planowanym dokonaniem zmian;

3) zmianie dokumentów, o których mowa w 5 ust. 1—7 nie później niż w terminie 7 dni od

dnia uzyśkania dokumentu podlegającegó zgłoszeniu;

4) zmianie sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji I ewidencji, o któiych mowa w 10

ust. I pkt 4, 13 pkt 3 i 4 oraz 14 ust. I pkt 4, W terminie co najmniej T dni przed

planowanym dokonaniem zmian”

-wąg

Z projektowanych przepisów nie wynika O jakich zmianach danych lub dokumentów podmioty

U których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie są zobowiązane informować właściwego

naczelnika urzędu celnego. Spółka postu”uje doprecyzowanie przywołanej jednostki redakcyjnej.

6 Zakres zmian które powodują obowiązek urzędowego sprawdzenia ( 18 usŁ 4

rozporządzenia)

Jednostka redakcyna:

J 18. 4. W przypadku gdy zmiany, o któiych mowa w ust. 1. dotyczą dokumentów

określonych w 5 ust. I pkt 1—4, ust. 2 pkt I i 2, ust. 3 pkt I J Z ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt I I Z
ust. 6 pkt I I 2 oraz ust. 7 pkt 1, sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji i ewidencji,

O których mowa 10 ust. I pkt 4, 13 pkt 3 I 4 oraz 14 ust. I pkt 4, właściwy naczelnik

urzędu celnego przeprowadza urzędowe sprawdzenie w zakresie tych zmian.

Uwaga:

18 ust. 4 rozporządzenia określa zmiany, które powodują powstanie obowiązku ich zgłoszenia

oraz przeprowadzenia w tym zakresie urzędowego sprawdzenia. Jedną z nich jest zmiana informacji
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określonych w 5 ust. 7 pkt I tj. wykazu miejsc, w których następuje wprowadzenie gazu ziemnego

lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub załadunek gazu

ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu, zawierający numerację i nazwy przyrządów

pomiarowych z podaniem ich lokalizacji w tych miejscach przeznaczenia i zakresu użytkowania.

Takie rozwiązanie w praktyce doprowadzi do obowiązku urzędowego sprawdzenia każdej zmiany,

również tych spowodowanych awarią urządzeń pomiarowych lub ich wymianą.

Będzie to pracochłonne zarówno z perspektywy podatnika jak i urzędu celnego.

Zidentyfikowany problem można rozwiązać na dwa sposoby, poprzez:

a) uszczegółowienie 18 ust. 4 rozporządzenia przez wskazanie, iż obowiązek dotyczy jedynie

nowych miejsc, w których następuje wprowadzenie gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci

przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub załadunek gazu ziemnego lub ropy

naftowej na inny środek transportu, alternatywnie

b) uzupełnienie 18 ust. 5 rozporządzenia (zmiany w dokumentach które co do zasady

nie powodują obowiązku urzędowego sprawdzenia) o zmiany dokumentów określonych w 5

ust. 7 pkt 1.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

1 Lodpis aktualnyzKrajowego Rejestru Sądowego

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany dazych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOB2 sKDAJć ZGŁOSZENIE

Imię i nazwiska Data

KEPR

*4.
2nfew • ewicz

G. KLAUZUL? ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKWNIE FLSZYWYCkI ZEZNAŃ \ JJestem swiadomy odpowedz.ałnosc. karnej za złozen.e fałszywego oswiadczenia J””
(podpis)

* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej W procesie stanowienia prawa - tresc Zgłoszenie zmiany danych skresla sę

** Niepotrzebne skreślić.
Pouczenie:

I . Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego
formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
W procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia
( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr 181,
poz. I 080) w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki,
powtarzając rowniez dane ktore zachowały swoją aktualnosc

2 Częsc B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszerua dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz
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W sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych
pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoHczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art.
7 ust 5 ustawy z dma 7 lipca 2005 r o działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
a takze pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub da reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu załozen projektu ustawy

4 Częsc E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia brakow formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.
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