
WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY

LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROaEKTEM -

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt z dnia 9 maja 2016 r)

(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia — zgodnie
z jego treścią udostępniona w Siuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w

wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PRO.JEKTEM

1. Nazwa/ir:ę i

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania

ul. Migdałowa 4 lak. 22 02—796 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e-mail
hi. warzzawa(ligcp . org.pl

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

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Jacek Szymczak

2

3

5

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (dalej: IGCP lub Izba) przekazuje swoje stanowisko w odniesieniu do

projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 9 maja 2016 r. wprowadzającego zmiany

w przepisach dotyczących zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych Zmiany te mają istotne znaczenie dla blisko

240 członków IGCP, będących, których głównym przedmiotem działalności jest produkcja dystrybucja energii

cieplnej.

Dla celów prawidłowego zastosowania wprowadzanych przepisów, zdaniem Izby, doprecyzowaniu powinno ulec

brzmienie przepisu art. 31 c pkt 3 ustawy akcyzowej. Wskazuje on obecnie iż: za system prowadzący do osiągania

celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art 31a

ust. I pkt 9 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej,

o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551,

z późn. zm. 92), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania iprzedstawienia do umorzenia

świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej.



Projekt niniejszej ustawy nowelizującej w art. 1 pkt 2 przewiduje jedynie dostosowanie brzmienia do zmiany zakresu

zwolnienia [chodzi o zmianę zapisu w art. 31a ust. I pkt 9” na „w art. 31a ust. 1 pkt 8”]

Należy jednak zwrócić uwagę, że w dniu 20 maja 2016 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o efektywności

energetycznej, która oczekuje obecnie na rozpatrzenie przez Senat RP i podpis Prezydenta Przedmiotowa ustawa

również przewiduje system uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej, a planowany termin

wejścia jej w życie to 1 października 2016 r.

Mając na uwadze, że nowa ustawa o efektywności energetycznej najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze

przed niniejszą nowelizacją ustawy akcyzowej (jej planowany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2017 r.),

wnosimy o odpowiednie doprecyzowanie przepisu treści art. 31c pkt 3 ustawy akcyzowej, poprzez

wskazanie w nim odwołania do przepisów o efektywności energetycznej, które będą obowiązywać w dniu

I stycznia 2017 r, poprzez wskazanie właściwej nazwy oraz adresu publikacji w Dzienniku Ustaw.
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części 8” poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKLADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

Jacek zysw7ak OŁOZ.2016

.ł

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁĄOANIE FAŁszYWYCH ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadc ia :1
(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, treść: Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.



Pouczenie:
1. 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 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad
projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)),
w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie konieczne rubryki, powtarzając
również dane, które zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz
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 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, a także
pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem
aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

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




