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ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRkC24I NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZNIANY DANYCE4

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunkó\\ i sposobu
ZWrotu \yyrohów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

oraz środków skażających alkohol etylowy

(tytuł prcektu — zgoduie z jego treścią udostępnon w Biuletynie Informacji Fąbiicznej lub
informacją zamieszczoną W programie prc legislacyjnych)

A . OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANZGO PRACfl4I NAD PROJEKTEM .
:. azwaflrnię I na:w1sko*

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
2. Siedziba/miejsce zamieszkania*
ul Lwowska 6 lok 7 OO—658 Warszawa

3 Adres do korespondencji I adres e-mail
Ul; Lwowska 6 iok 7 OO—658 Warszawa
bcbturzynska@kosnetyczni.pi

S WSKAZANIE 0305 UPRAWNIONYCH DO asrnzzmcwwa 800MIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJt(?2t4

Lp. Imię i nazwisko Adres miejsca zameldowania na pobyt staly

I Blanka Chnurzyńska — Brcwn, Dyrektor ui, Willowa 8/ID m.35. OD-990 Warszawa
(ionera lny

2 Swa starzyĘbyzektoz ds. Naukowychi Ul. Wandy 14. m. 44 03—945 Warszawa
Legisl acyj nycb
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C . OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO ZE WSKAZANIfl4 INTERESU BĘDĄCESO
PPZZDMIOTEM OCHROK?

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego postuluje:

I . Dodanie następujących pozycji w 4. rozporządzenia (środki skażające, o kt6ryeh mowa W art. 32 ust.
4 pkt 2 ustawy oraz ich ilość minimalna na I kl alkoholu 100% yol, służące do stosowania zwolnień
od akcyzy):

. Alkohol henzylowy 3 000 ml — dla wyrobó klasyfikowanych do podklasy PKD 20.42,Z;

. Nipagina (aseptina) 3 000 g — dla wyrobów klasyfikowanych do podklasy PKD 20.42.Z;

. Alkohol izopropylowy (propan-2-ol) I O 000 ml - dla wyrobów klasyfikowanych pod
względem ustawodawczym do produktów biobójczych oraz wyrobów medycznych;

2. Dodanie w 4 pkt 2 lit. b) projektu rozporządzenia sthrmulowania1 że wskazana podklasa PKD
20.4 I .Z obejmuje także odswieżacze powietrza. Gdyby zmiana regulacji okazala się niemożliwa,
Związek postuluje o wsknnie w uzasadnieniu projektu. że podklasą PKD 20,41.Z objęte są także
odświeżacze powietrza.

3. Uporządkowanie 4 pkt. I ) poprzez usunięcie litery b) i przeniesienie treści litery a) do punktu I).
4. Doprecyzoyanie. że podklasa PKD 20.20.Z obejmuje również wszystkie produkty biohójcze, w tym

zapobiegające atakom owadów oraz o charakterze dezynfekcyjnym.



5 Doprecyzowanie. w jakiej podklasie PKD mieszczą się wyroby medyczne, ponieważ nie wynika to

jasno z klasyfikacji PDK.
6 Wskazinie t; wesci toiporządzenn lub to n jmniej u7asadnlenlu ze ztpis w odpo tednim

tejestrze (KRS lub CEtDG) yymicnionego kodu PKD nic jest podtaxą do imego zwolnieni i a je%t
nim faktyczne wykorzystanie alkoholu do tych celów.

7 Analizę, cz \% z%iązku z poyzszynri postulatami 2 3, 4 i 6 i x4ątpliyyoscIdmI dot\LiąLrni
kl isytik tcji PKD me bylob% korz%stne, ab” przwrouc opis grup produktoy skazan\ch
poszLlegoln\mi skazalnikami y opartiu o klasyhk cję CN Mora %toMwana hla od lat i nie budzi
wątpliwości interpretacyjnych.

S Wydhizeme okresu pI7Ll5LIO”%tgO \%\ rmenioncgo % 2 rozporządzeni i do I S miesię od wejscia w
życie niniejszych przepisów.

Uzasadnienie:

]JJsta skaźa1niksŁ:tżcych do stoowaniaznoLnień ząi%
Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt zaklada ograniczenie liczby dostępnych skażalników dla
produktow kosmet\t7n\Lh do jedyna. trzech Polski Zwiazek PrzLnnsłu kosmehcznego od widu lat zraca
u% ągę Ministeistyu Finansow na fakt ze roznorodnost. pi oduktow kosmet\czn%th (iożne rodzaje reLeptur o
rożn%ch wtascn4osuath, pi zeinazeniu i sposobit stosoyania) wwnaga odpo iedniego portfoho dotępn\ ch
skażainików.
ObeLna pioponja \1inisterst\a Finansow stano4i yprost \%drozenie propozcji Komisji Europejskiei
dotyczącej dwóch częściowych euroskażainików dla sektora kosmetycznego, plus dodatkowo proponowany
jest ftalan dietylu. Ministerstwo Finansów podczas prac Komisji Europejskiej nad ustanowieniem
euroskażalników częściowych prowadzonych przez ostatnie kilka lat., wielokrotnie zapewniało Związek, że
prace Komiąji nie mają na celu wycofania skaźalników krajowych i Ministerstwo Finansó„ takiego kierunku
prac nie przewiduje. Niniejszy projekt przeczy tym zapewnieniom.
baracann uxagę ze ziden inn krij UE nie „aprowadził dotnhtzas tak diamcznego ograniczenia listy
skażalników krąjowych, Dodatkowo, zwracamy uwagę. że w wielu krajach UE istnieje moliwość skażania
etanolu składnikami receptury (tzw. skażanie in situ).
Wprowadzenie tak drastycznych ograniczeń liczby skażalników doprowadzi do dalszego spadku
konkurtncyinou pobkwno sektora komet\cznego y UE y szczegolnosci mal\ch i srednlLh
przedsiębiorstw.

Trzy skażalniki wskazane przez Związek zostały zgłoszone w niniejszych konsultacjach jako stosowane
obecnie przez Priny członkowskie Związku. Przedsiębiorcy zadeklarowali również potrzebę dalszego
stoow ania y \\ skazalnikoy Alkohol hennloy y w rnienion jtbt ohetnie pod pozycją 2 Rozporzadzenia
Nlinistri Fmansoy z 2013 r poz I lO8) alkohol izoprop\lou\ pod poz I zas nipagina pod poz 14 w
rozporządzenia.
Trzy proponowane przez Ministerstwo Finansów skażalniki są nąjszerzej wykorzystywane w sektorze
kosmetyczin m Jtdnak jak wielokrotnie n kaz3 ;alism\ „ ro/norodnosL receptur produktow kosmet\ czn”ytii
wymaga odpowiedniego portfolio dostępnych skażainików. Dwa z proponowanych skażalników zawierają
benzoesan denatonium i ze względu na gorzki smak nie nadają się do tych kategorii kosmetyków, które mogą
b\c celowo lub prz%padkowo przenoszone okoliLe ust Ftalan dittylu jest szeroko „aykoi zyst\w anym na
polskim rynku skażalnikiern. Jednak ze względu na jego negatywne postrzeganie przez konsumentów nie
może być stosowany w każdym przypadku - część kontrahentów wymaga od producentów na zlecenie
zastosowania innych skażainików. Dlatego sektor kosmetyczny musi mieć do dyspozycji kilka skażalników

I Rozporządzenie Ministra Finansów z 201 3 r. poz. I I 08 w sprawie dokumentu dostawy, ewidencii wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcy zy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu
oraz środków skażających alkohol etylowy.



alternatywnych poza trzema wymienionymi przez Ministerstwo Finansów.
Wycofanie %%?Szystkieh skażalników poza trzema wynienionymi przez Ministerstwo Finansów będzie
5ktItko\ało konietmostia stoso\aru i c7\sttgo ttanolu i odproy€adzeniern podatku akt\zoeo Dla firm
sektora kosmet\cznego taka denzja zntzqto podnitsie koszt xyflarzania produktow Z drugiej zas stron%
skala potencjalrnch dochod do budzetu panstwa będzie nieznaczna co tym b%rdziej poddaje wątpltwost.
celowość wprowadzenia takich ograniczeń prawnych.

Firmy członkowskie Związku są wytwórcami nie tylko produktów kosmetycznych. ale również innych grup
produktow produktow bioboicz\ch U\ rohow rntd\L7rnch detrgentow) zęto na zleenie inrncb
podimotow Te grup produktow podleg ją s7tzegolow \ m przepisom prawa a skiadniki tity wane do ILh
produkcji Lbarakttnzu;a się sztzegoln\nu xnmagmi urn Na prz\klld w pbnach t imdlach do dez\nfekt.JI
ik lub rui zędzi thirurglc7nych (kla\f1kowan\Gh jako produkt biobojt.zt. lub %yyrob% mtdcznt) nie
pow iflRfl hyc stOWU arn hitrex (htnzoeqn denatomurn) Ponadto izopropwol i ko skazilrnk podnosi
skutecznoŚci biobójczą ww. produktów.
Zmiana skażalnika używanego w produktach biobójczych skutkowałaby koniecznością opracowani.a nowej
reLeptun I powtorzenieni badm skutetznosii biobojtzej pioduktu oraz ponoxnwn prztjsLiem cakj prou.dury
rejestracyjnej, którajest bardzo długotrwała i kosztowna. Są to koszty znaczą..cc i nieuzasadnione. Dlatego
Zw iazck postuluje utrz\manic \4 produktach hiobojtzycb i wyrobath mcdyczrnch skazainika 10 I ilkoholu
izopropylowego na 100 I etanolu.

Polski Związek Przem%slu Kosmet\Lzneto od lat podkresla że finm czionkow skw Związku ani inne legilme
działające podmioty sektora kosmetycznego, nie są źródłem nadużyć w zakresie użycia skażonego etanolu.
OgranlLzanle dzialalnosci ww podmiotow poprzte rt%tnkc\ jne ortnwztnIa list\ do%ttpn3ch skazalnikow
etanolu, nie jest sprawiedliwym, ani proporcjonalnym środkiem prawnym.

Jak \yynika z projektu rozporządzenia. środki skażające alkohol służące do zastosowania zwolnienia od
ikt\z% został\ prz porzidkowant do konkruntj piodukcji i konkrunego w robu olutsloncgo w I”obkiei
Kiasylikacji Działalności PKD 2007.
Jednym z wyrobów. które produkowane są z wykorzystaniem ałkoholu skażonego są odŚwieżacze powietrza.
Z piojektu iozporzidzenia nie w niika jtdnak jasno zt wk iz un z4kits zwolnicii odnosi się rowniez do tet
k.ategori i produktów.
IĄ 4 pkt 2 lit b) projektowanego iozpoiządztnia zostal\ okreslone srodki skazające alkohol et\low\
\%\kOr€\ stw an x prr4padku produktji in robow chemii gospodartzej klas%Iikowanej do podkla%% PKD
2014Z PKD2O4IZIubPKD2O42Z
Podklasa PKD 20 4 I Z — produkcja m%dła i dttergntow rodkow m\jąyth i cZ\ sztzącch obejmuje m in

Produkcję środków czyszczących i polerujących:
„ Preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w pomieszczeniach

Wł ocenie Zwią7ku odswieżaczt powittrza są kl1\fikowane do ww podklas Nitmniej tednak istnieje
nn ko błędnego interpretow ania bi znuenia tej kl is lik wji w wy niku ktorej organ podatkowe moga uznac,
ze odsw iezacze pow ietrza nie sj srodkami crn/tząt\mi i poleruj ł(Aml W konekwentli zlk\\estiOnują
zastosowane zwolnienie z podatku akcyzowego.

Biorąc powYższe pod uwagę postulujemy. aby w 4 pkt 2 lit b) projektu rozporządzenia dodać
sformułowanie, że wskazana podklasa PKD 20.41 .Z obejmuje także odświeżacze powietrza. Gdyby jednak
zmiana regulacji okazala się niemożliwa, postulujemy o wskazanie w uzasadnieniu projektu, że podklasą PKD
20,41.Z objęte są także odświeżacze powietrza.

3, LooncjcIkoucmh 4$pkz. b.poprzez usunięde 1Uet” b) iprzeniesienie (pe.ś.cjjig;)rya)j7()ąflĄzjgJ)
Punkt I obejmuje wszystkie produkty kosmetyczne zaliczane do podklasy PKD 20,42.Z - zarówno lakiery do
włosów, jak i wszystkie pozostałe wyroby kosmetyczne. Zarówno litera a) jak i b okreśła więc tą samą klasę



wyrobów Nie ma potrzeby dzielenia punktu I na dwie uupy produktów należących do jednej podklas.. y PKD
2(1421. Taki zapis zmniejsza czytelność przepisu.

:L
atakom ou ado%% arą: rn dki hzobqjct
Z projektu rozpurzadzenia nie \%\nlk t jasno 7C aska7an\ z”ikre z4o1nten dla podklas% 20 20 Z odnosi się
również do produktów biobójczych.
Zgodnie z brzmieniem PKO 20201. podklasa ta obejmuje:

Produkcję środków ochrony roślin,
Pioduktję srodkow€ dezanlekui listu (dla ee1oy rotnlc/\ch i irirnch)
Produktj4pozot ihch srodkcn% agroLhemItzn%h gdzie indzitj nlesklas\ fiko\4ana

Podklasa ta nie obejmuje:
* Produkcji nawozów i zwięzków azotowych, sklasyfikowanej w 20. I 52

Przedstawione brzmienie podpozycji nie potwierdza jednoznacznie, że obejmuje ona także środki
zapobiegające atakom owadów stosowane w gospodarstwie domowym. lub nakładane bezpośrednio na
ludzkie ciało.

W związku 7 powyższyiii, analogicznie jak przy odświeżaczach powietrza, postulujemy o wskazanie w treści
rozporz idn ni żt podklayi t i obcjmup.. takze produkt\ biobojcze (id) h\ jednak \Wazanlt w
rozporządzeniu nie było możliwe postulujemy, aby zostało ono wyrażon..e w uzasadnieniu projektu.

Ponadto należy jasno wskazać czy mydła i żele antybakteryjne do rąk stosowane na skórę i k1asyfkowane
jako produkty biobójcze is„g. przepisów szcze$lo%yyeb prawa UE mieszczą się w kiasyflkacji PKD 20.20.2.

. L)opjt:mcsnt tik? iaka, ?;odAla3ł PKD Iotalij;1yjq it tt;tn tntclizne z ()h1ecz t 11 ohpit tntdc:nich
L!4Itłg .ąQ”nk?Ł:łJ2J2QSJZLLUZY$122Q2
Z dostępn\ Lb mloi macji \\3 nika, zt. LZ\ st\ alkohol izoproplow (prop m 2 ol) ilosu 1 O 000 ml mozt b\ c
stosowan\ toprocz produkto\ą blobojcz%ch) prz produkcji yroboy dopuszczonych do obiotu i
kl h\tlkO\% tn%Lh zgodnie z praw cm uhu\\ i4iuja\ in Unu F uropejskiej pko u rnb\ medLzne Nakzy
uziat pod uwagt a klayIik ija prana produktoy g pra ur niejest spojna z klas\ flkacja PKO 2007
Celem uruknięLla błędnej mterprencji kl \flkatjl PKD nałez\ dopieLiaoac do ktoiego kodu PKD 2007
khs\tiko\4ne Są w%rołn mulytznt, o ktonch moya Usta\\IL z dnia 20 maja 2010 r o \;\iobach
mtdyczn\*..b [)i I 2010 Nr 107 poz 679) Klas\hkaua PKD nie uwgłędnia tego tpu \43rObów to
powoduje ze s\lub\ yproyadzant do obrotu j iko %flrob% inediczne mog podlegat pod bardzo roznt. klasy
PKD me ynuenione niniejszm projektie Dział 21 PKD 2007 okrełajdsnie Produkcję Podstawoch
Substancji I armaLeut\czn\th oraz Leko% i Pozostałth in robow farrnaceuflcznnh a nie in robow
medycznych.

14% \loh\ mtd%tznt O% inn In(. ohjtL 1$ sama grupa z%4olnien to produkt\ biobojcze skazanit I O I
alkoholu izopropylowego na 100 I etanolu.

6 fjjjkaA1a,yjj4aygD:;aIcz1no%tz a reąt n pr:edszhzo; cmi
Od dnia ł giudnia 2014 roku zgodnie z usta\4a z 26 tzent i 2014 r o zmianie usta\% o Krajouwn Rejetrzt
adom oraz o zmianie niektorych innch usta\%, podmiot\ zgłaszając dzialałnost. mogą podac i KRS
(Krajow in [Łejestrze Sadow m) in iks ni unie I O kodow PKD przy cz ni jeden z nith tui okaslająt
piztdnuot przeazaj4tej działałnosu musi bst okre\łon\ na poziomie podkłasy Nie mozna dopustit do
sytuacji, W której brak zgłoszenia danego kodu PKD \V KRS będzie przesądzal o możłiwości zwolnienia z
ikc\ z\ ilkoholu unttgo pri produktji Funn mog poday u. dołna iloc kodo%\ PKO we wniosku o wpis
do CFlDC tCentrałnej Eyidtntji Intonn itp o Dzialilnosci GospodarLztp Jak ykizuje uzasadnienit
projektu rozporzadztnia IJ”p; akn t (O3()1l UflJU Zt (dizlenul od lAL i:i pcsdrmot produAzgqcj dani. n i ryb (o
nnt (In in „k1ad:st pro nUm i ni I pni Illit li fliW<. pntJ)w:(Jcłkoit ang konAJ c ino podklas4 PKD \k n iS7ej



ocenie stusmQść zastoSO\yaflha zwolnienia powiflfla wynikać z faktycznego zuźycia alkoholU ażonegO w
pioduktii t\ roho\ k1as\tik0\%anY do kazanch projLkLlC kodox PKD a ne z taktu, ze podmiot
produkuiąCY dany wyrób ma ten kod wskazany w odpowiednim rejestrze (KRS lub CEiDG) Przedstai0
releti\ O%% adzori w ełdLh t4t\tczn\ eb Zatem u unko\\ attC z\%Olnienla od skazania nich
\\ \ mien1o th \% projekcie kodo PKD jtt bezzasadne i pro adzi do dmiernegO torma1i71u Co leLej
uzależnien zastOSO\Yan zwolnienia od wpisu w odpowied111 rejestrze do facto rozerZa warunki
zwoinienia które reguluje już usta\%i akcyzowa i rozporządzenia \yykOnac
Cbcą umknąc nitpra idlowel interpretacli prztp1%()\ in/POI „ądzenn Z\\iZek postuluje ah\ %\ uzasadnieniu
projektu Minister I inan%o \\prot skabil ze zapis w odpowiedflhW rejestrze (KR lub CEiDG)euionegO kodu PKD ni jest podstaw 4 do samego fl%olflitfli i a jtst nim fakt\cZnt \%\kor,%tan1e
a3koholu do tych celów

prz\padku gd\ \1ini%tei5t° FinnsO\ niL uw1gl%di torLgOk0l iek z propon0a0\th pr/cz
skaz3lnIk0 lub grup produktO w ktonch skazaiflik zw ałma etanol e akL\ z\ qzek po%tuluit
%fl diuzefliC 0J(5U przejeiowegO W% jiiU)ueg0 *2 rozporządzŁMa do 18 miesięC od nejsei4 % n etc
niniej%fl eb przeptSO1

„ tik aby piztdwb10 mitli szansę dostosoama si do no\\ \Lh w mogO\4 a
bez ponoszenia kostó\V 7jązanych ze 7mianą receptur i utylinqą goto\yycb mas produktó\y hądż
6ltbhrykató. procedura związana ze zamianą danego składnika receptury na inny jest dlugOtflata wymaga
\yielU prób badad i odpowiednich testów i znacziliC przekracza 3 niiesiące

Z\ lązek piz pomina ze zgodnie z intomtacllnM poda\\anim praz sam ie%ort N1ini5tert\\ a finan%O
sektorze kosulet% ciflYM kim jako KgaIilit dnal ijąee n i polskim rynku prted%i%bi0t a) nie
W\ 4tPUIą naduzi eta % zakreit obrotu ezęeiO° kazoTfl ni etanolem Drast ezne ognniezenit listi
dotępn\th kaUlfl1k0W utrudni funkejO00” ieregu urm, ktore nigd nie lamab prai2 T%m
samym, prOpOu(flaue przez Ministerstwo Finansów ozwiązai są uieproporci0nYfh środkiem
prai% U fli I 54 sprteezflC z zasad imi tepieg0 %tano itni i prawU istotni in ełemeuttm %ktualnej polityki
Komisji uropejskie?*

W otcuiC sektora wprowadzane ograflie7.e0 w zakresie skażania etanolu nie powinnY służyć lącznie
ulat tentU działan nadzoru alnegO ale poi inn\ zape mac pt oducentom kosiUet%kó stabilne n amoki
ntwamzania bezplettflltb pmodukt0w o 144sokitj jako%Ci -

2eeptoWanej zaró\%n0 pt zez poikieh jak i
zagrauieznY kontrabentów i konsumentów.

2 Trzy instytucie o0bowiqzku wspóInoty aby tworzyć prawO tytko wted.y gdyjest to konicCzfl
zgodnie z potokołem w sprowie stooWOflIO zosod rn11proporcJOflGIfb* iródto 1nteriflSt1tUt10t
agreement on better w-making (2003/C 321/01)
3 Obecno sytuocio gospodarczo wymogo, aby prowodow5tYl° UE byłoleszcze bardziej skuteczne i efektywne w
osiqgoniu celów polityki publicznej: wykozywot0 wyraźną woośĆ dodaną, przynosiło oksymotne korzyści przy
jimotnych kosztach oraz respektoiYoł0 zosody prOPOtCI0fl0t0 W rezuttocie muszą powstać
proste1jasne1 stabilne I przewidywalne romy regulacyjne dla przedsiębior5t”; pracowników i obywateli. tródlo
Komunikat Komisu do parlamentu rope)skieg0 Rady: rope3SkieEO Komitetu EkonomicZno —spolecznego i
Komitetu Regionów: Eti Regt0ry FitnesS, 2746 fnal

.
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L Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków toraalnych/zrnia.ny danychtt
zgłoszenia dokonanege dnia . -.

podać d a tę z częscx F poprzedniego złoszenia)

F . OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZZNIK

Imię i .nazw.isk; Data Pcdpis

Blanka Chmurzyńska - Brown 15 kwietnia 2016
Dyrektor Generalny

mtiit :
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* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art 7 ust. 6 ustawy treść: „- Zgłoszenie zmiany danych
skreśla się.

*k 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 wprocesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)) lub uzupełnienie braków formalnychpoprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 24 styczma 2006 r w sprawiezgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktow normatywnych (Dz U Nr 34 poz 236)) wnowym urzędowym formularzu zgłoszenia nalezy wypełnic wszystkie konieczne rubryki powtarzajacrównież dane, które zachowały swoją aktualność.
2 Częśc B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz

w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktunormatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art.7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, atakże pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nadprojektem aktu normatywnego.
4. Część E formularza wypełnie się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych

dotyczących wniesionego zgłoszenia.
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