
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ

PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE

ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - Projekt z dnia 9 maja 2016 r.

przygotowany przez Ministerstwo Finansów, Numer na stronie Rządowego Centrum

Legislacji UC67

(tytuł projektu załoeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia - zgodnie z

jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Pubicznej lub nfcrnaca zamreszczoną W

wykazie prac legislacyjnych Rady Ministr6w, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa

Związek Polskie Mięso

2. Adres siedziby

Ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e-mail

Ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, into@polskie-mieso.pl, witold@polskie

mieso.pl

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH

NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Witold Choiński, prezes zarządu Ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Jako podmiot reprezentujący interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów,

działających w obrębie branży mięsnej oraz współpracujących z nią w zakresie

ich działalności wytw6rczej, handlowej i/lub usługowej, w szczególności ;cbec

organów państwowych jesteśmy bezpośrednio zainteresowani zmianami

zaproponowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami do ustawy o podatku

akcyzowym przedstawionym w projekcie z dnia 9 maja 2016 r. W związku powyższym

w załączeniu przekazujemy nasze komentarze.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

I Uwagi do projektu Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - Projekt

z dnia 9 maja 2016 r.
2

Wyciąg KRS dla Związek Polskie Mięso
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia dokonanego dnia

6 czerwca 2016 r.

Wezwanie do usunięcia błędów formalnych — Pismo Departamentu Podatku

Akcyzowego Ministerstwa Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn.

PA3. 8100.4.2016

(podać datę z części F poprzedniego 2qlczenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄ ZGŁOSZENIE

Imię i razwisko Data Podpis

Witold Oiski

G. KLAJZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KAPNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ „„-

__

Jestem świado odpowiedzialności karnej za złożenie fałszego oświadczenia

(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 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 projektu założeń projektu ustawy.
4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych

dotyczących wniesionego zgłoszenia.


