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ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM —

ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH*

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej — projekt z dnia 2 lutego 2016 r.
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B. WSKtZAN1E OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYt4IIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM
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Adres miejsce zameldowania na pobyt stały
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C OPIsOsnJLowANEGo ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU
BEDFEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Polska jOrganizacja Gazu Płynnego . Związek Pracodawców zrzeszający największych
dystrybu[orów gazu skropionego (LPG) oraz producentów sprzętu dla tego sektora, wnioskuje
O dokorinle korekt w projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej — projekt z dnia

003 ?w
W piśmie nr POGP/2/03/2015 złożonym w dniu 10 lutego 2016 roku,



D ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

I Kopia wyciagu z Krajowego Rejestru Sądowego

2 Kopia penomonIctwa Andrzeja O”echowskIego

3 Pismo F”0GP1310212016
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B Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmian danych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z częśd F popnedniego zgioszenia)

F* OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

rząi Olechowski
Andrzej Olechowski 2±02.2015 r.
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*JeżeII zgloszenie nie jest składane w trybie art7 ust6 treść: „- ZgIoszene zmiany danydfjoANIzAcJAGAflJPtVNNEGO
„* Nlepolnebne skreśiiĆ ZWIĄZEKRRACODAWtÓW
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L Jeżeli zgłoszenie ma na ceki uwzględnienie zmian zalstnta)ych po dade wniesienia urzędowego fbrmua2a zgłoszenta( att?
ust6 ustawy z dnia ? lipca 2005 r o działalności Iobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. li. Nr 159, poz. 1414) lub
uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgioszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 styanla 2006 r. W
sprawie zgiaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34 poz. 236) w nowym
urzędowym formularzu zgioszenia należy wypełnić wszystkie konieczne wbrtk1, powtarzając również dane, które
zachowaiy swoją aktualność.

2. Część B formularza wypelnla się w przypadku zgloszenla dotjczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba
fizyczna, która zgiasza zainteniowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyla osobiście w
tych pracach,

3. W aęśd D formularza, stosownie do okoliczności „ uwzgiędnla się dokumenty, o których.mowa w art. ? ust 5 ustawy z
dnia ? lipca 2005 r. O działalności lobblngowej w procesie stanowienia prawa, a także pelnomocnictwa do wniesienia
zgioszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego.

4. Część E formularza wypeinia się W przypadku uzupeinienia braków fórroalnych lub zmiany danych dotyczących
wniesionego zgioszenia


