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ZGŁOSZENIE
Zainteresowania pracami nad projektem
USTAWY O PROMOWANIU ENERGII Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI - Zmiany danych*
A. Oznaczenie podmiotu zainteresowanego pracami nad projektem
1. Nazwa/imię i nazwisko**
2. Siedziba/miejsce zamieszkania**
3.

Adres do korespondencji

Zarządca Rozliczeń S.A.
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 50/52

1. Adres e-mail: sekretariat@zrsa.pl

B. Wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wymienionego w części A
w pracach nad projektem

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

3.
4.

C. Opis postulowanego rozwiązania prawnego, ze wskazaniem interesu będącego przedmiotem
ochrony

Nr KRS 0000292313
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy 500.000 zł w całości wpłacony

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Nr konta: 21 1050 0086 1000 0023 2846 1740

Zarządca Rozliczeń S.A. jest jednym z podmiotów, na których spoczywa obowiązek realizacji
projektowanej ustawy .
Dodatkowym uzasadnieniem naszego zgłoszenia jest praktyczne doświadczenie zebrane przez Spółkę w
toku dotychczasowej działalności w realizacji innych zbliżonych programów i gotowość do podzielenia
się nim z projektodawcami w formie analiz i głosu doradczego.

Opis postulowanych poprawek wraz z uzasadnieniem

I. Zdaniem ZR SA zasadne jest aby wytwórca, który ma prawo wystąpić do ZR SA z wnioskiem o
wypłatę premii, w każdym przypadku, jeszcze przed złożeniem pierwszego wniosku, poinformował
ZR SA bez powtarzania tych informacji w każdym wniosku o:
1) lokalizacji i mocy jednostki oraz miejscu jej przyłączenia;
2) numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacana premia;
3) dopełnieniu obowiązków warunkujących zachowanie prawa do premii kogeneracyjnej
W obecnym brzmieniu projektu, powyższe informacje przekazywane są każdorazowo we wniosku.
Nie ma takiej potrzeby, a ponadto przekazane raz i zweryfikowane pod kątem wiarygodności, w tym
dotyczące rachunku bankowego, informacje, będą większa gwarancją bezpieczeństwa rozliczeń.
Ponadto wskazane jest aby wytwórca, przez złożeniem pierwszego wniosku poinformował, oprócz
Prezesa URE, także operatora rozliczeń o zamontowanych urządzeniach i zachowaniu prawa do
premii, co pozwoli na rozpatrzenie pierwszego wniosku bez potrzeby pytania Prezesa URE
o spełnieniu tego warunku.
Stąd proponuje się:
1) w art. 19 ust. 2 dodać pkt 3 w brzmieniu:
„3) przed złożeniem pierwszego wniosku informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej lub
elektronicznej pod rygorem nieważności, o:
a) lokalizacji i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji oraz miejscu
przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, określonych
w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie,
b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia kogeneracyjna,
c) dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i zachowaniu prawa do premii
kogeneracyjnej.”,
i odpowiednio
2) w art. 25 ust. 2 dodać pkt 3 w brzmieniu:
„3) przed złożeniem pierwszego wniosku informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej lub
elektronicznej pod rygorem nieważności, o:
a) lokalizacji i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji oraz miejscu
przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, określonych
w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie,
b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana,

c) dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 i zachowaniu prawa do premii
gwarantowanej.”,
i odpowiednio
3) w art. 32 ust. 2 dodać pkt 3 w brzmieniu:
„3) przed złożeniem pierwszego wniosku informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej lub
elektronicznej pod rygorem nieważności, o:
a) lokalizacji i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji oraz miejscu
przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, określonych
w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie,
b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana
indywidualna,
c) dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 4 i zachowaniu prawa do premii
gwarantowanej indywidualnej.”,

i odpowiednio
4) w art. 44 ust. 2 dodać pkt 3 w brzmieniu:
„3) przed złożeniem pierwszego wniosku informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej lub
elektronicznej pod rygorem nieważności, o:
a) lokalizacji i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji oraz miejscu
przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, określonych
w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie,
b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia kogeneracyjna
indywidualna,
c) dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i zachowaniu prawa do premii
kogeneracyjnej indywidualnej.”.
II.

W związku ze zmianami proponowanymi w pkt I powinny być dokonane odpowiednie zmiany
w przepisać określających, co powinien zawierać wniosek. Wskazane jest
zastąpienie
dotychczasowej treści tych punktów zapisami doprecyzowującymi treść wniosku poprzez:
wskazanie okresu rozliczeniowego oraz podanie informacji o spełnianiu istotnego warunku
otrzymania wsparcia, jaką jest procentowy udział ciepła wprowadzanego do sieci. Usprawni to
składanie i weryfikację wniosków.
Stąd:
5) w art. 19 ust. 9 punktom 2 i 5 nadać brzmienie:
„2. okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek;”;
„5. wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego w kogeneracji wprowadzonego do
publicznej sieci ciepłowniczej;”;
i odpowiednio
6) w art. 25 ust. 3 punktom 2 i 7 nadać brzmienie:
„2. okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek;”;

„7. wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego w kogeneracji wprowadzonego do
publicznej sieci ciepłowniczej;”;
i odpowiednio
7) w art. 32 ust. 3 punktom 2 i 5 nadać brzmienie:
„2. okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek;”;
„5. wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego w kogeneracji wprowadzonego do
publicznej sieci ciepłowniczej;”;
i odpowiednio
8) w art. 44 ust. 3 punktom 2 i 5 nadać brzmienie:
„2. okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek;”;
„5. wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego w kogeneracji wprowadzonego do
publicznej sieci ciepłowniczej;”;

III. Wskazane jest doprecyzowanie art. 23 ust. 2 poprzez nadanie zdaniu wstępnemu brzmienia:
„2.W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym:”
IV. W art. 25 w ust. 5 wskazane jest doprecyzowanie terminu na złożenie wniosku, gdy okres rozliczany
będzie dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy. Chodzi o toby tak aby uniknąć sytuacji, że wytwórca,
stwierdzając, że jego okres rozliczany kończy się w połowie miesiąca złoży wniosek 10 dni od tej
daty, co zaburzy proces weryfikacji, który jest oparty o zasadę dostarczania przez OSD danych
pomiarowych dopiero po zakończeniu całego miesiąca kalendarzowego w terminie do 10 dnia
(postulowane dalej 7) dnia miesiąca następnego. Posiłkowanie się treścią ust. 4 będzie rodziło
trudności interpretacyjne.
Dlatego proponujemy w ust. 4 kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy „z zastrzeżeniem ust.
5”, a ust. 5 nadać brzmienie:
„5. W przypadku istniejącej małej jednostki kogeneracji, nowej małej jednostki kogeneracji,
zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej małej jednostki
kogeneracji, dopuszcza się możliwość przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres
dłuższy niż okres miesiąca kalendarzowego więcej niż jeden, następujących po sobie, miesięcy
kalendarzowych, nie dłuższy więcej jednak niż za 12 miesięcy kalendarzowych, przy zachowaniu
dziesięciodniowego terminu na ich przekazanie w terminie 10 dni po zakończeniu ostatniego z tych
miesięcy.

V. Z uwagi na dużą możliwą liczbę beneficjentów pomocy publicznej obsługiwanych docelowo przez
ZA SA, pożądane jest aby ZR SA miał możliwość usprawnienia tej obsługi poprzez stosowanie
formularza elektronicznego. Proponuje się w tym zakresie nowy zapis. Stąd proponuje się:
9) dodać nowy art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Oświadczenia woli dokonywane w związku z rozliczaniem premii
kogeneracyjnej, o której mowa w art. 19 ust. 1 mogą być składane w postaci elektronicznej za
pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń.
2.
W celu prowadzenia rozliczeń premii kogeneracyjnej, operator rozliczeń może ustalać
regulamin, w którym określi wzór formularza elektronicznego,
sposób rejestracji i
uwierzytelniania wytwórców, sposób tworzenia, modyfikacji, przesyłania i akceptacji wniosków
z wykorzystaniem formularza elektronicznego oraz warunki przetwarzania danych dotyczących
beneficjentów premii.”;
i odpowiednio
10) dodać nowy art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. Oświadczenia woli dokonywane w związku z rozliczaniem premii
gwarantowanej, o której mowa w art. 25 ust. 1 mogą być składane w postaci elektronicznej za
pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń.
2.
W celu prowadzenia rozliczeń premii gwarantowanej, operator rozliczeń może ustalać
regulamin, w którym określi wzór formularza elektronicznego,
sposób rejestracji i
uwierzytelniania wytwórców, sposób tworzenia, modyfikacji, przesyłania i akceptacji wniosków
z wykorzystaniem formularza elektronicznego oraz warunki przetwarzania danych dotyczących
beneficjentów premii.”;
i odpowiednio
11) dodać nowy art. 32a w brzmieniu:
„Art. 32a. 1. Oświadczenia woli dokonywane w związku z rozliczaniem premii
gwarantowanej indywidualnej, o której mowa w art. 32 ust. 1 mogą być składane w postaci
elektronicznej za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora
rozliczeń.
2.
W celu prowadzenia rozliczeń premii gwarantowanej indywidualnej, operator rozliczeń
może ustalać regulamin, w którym określi wzór formularza elektronicznego, sposób rejestracji i
uwierzytelniania wytwórców, sposób tworzenia, modyfikacji, przesyłania i akceptacji wniosków
z wykorzystaniem formularza elektronicznego oraz warunki przetwarzania danych dotyczących
beneficjentów premii.”;
i odpowiednio
12) dodać nowy art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Oświadczenia woli dokonywane w związku z rozliczaniem premii
kogeneracyjnej indywidualnej, o której mowa w art. 44 ust. 1 mogą być składane w postaci
elektronicznej za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora
rozliczeń.
2.
W celu prowadzenia rozliczeń premii kogeneracyjnej indywidualnej, operator rozliczeń
może ustalać regulamin, w którym określi wzór formularza elektronicznego, sposób rejestracji i
uwierzytelniania wytwórców, sposób tworzenia, modyfikacji, przesyłania i akceptacji wniosków
z wykorzystaniem formularza elektronicznego oraz warunki przetwarzania danych dotyczących
beneficjentów premii.”.
VI.

Wzorem ustawy o odnawialnych źródłach energii operator rozliczeń powinien mieć zapewniony,
z jednej strony, dostęp do danych pomiarowych, a z drugiej strony, posiadacz tych danych

powinien mieć obowiązek ich udostępnienia/przekazania operatorowi rozliczeń. Skrócenie
terminu na dostarczenie danych do operatora rozliczeń do 7 dni jest konieczne do pełnego
wykorzystania zalet elektronicznego systemu składania i weryfikacji wniosków, który będzie
wdrożony przez operatora rozliczeń.
Stąd proponuje się:
13) w art. 20 ust. 1 na końcu skreślić kropkę, postawić średnik i dodać:
„prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator rozliczeń w celu weryfikacji wniosku, o
którym mowa w art. 19 ust 2 pkt 2.”;
i odpowiednio
14) w art. 26 na końcu skreślić kropkę, postawić średnik i dodać:
„prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator rozliczeń w celu weryfikacji wniosku, o
którym mowa w art. 25 ust 2 pkt 2.”;
i odpowiednio
15) w art. 33 na końcu skreślić kropkę, postawić średnik i dodać:
„prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator rozliczeń w celu weryfikacji wniosku, o
którym mowa w art. 32 ust 2 pkt 2.”;
i odpowiednio
16) w art. 45 ust. 1 na końcu skreślić kropkę, postawić średnik i dodać:
„prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator rozliczeń w celu weryfikacji wniosku, o
którym mowa w art. 44 ust 2 pkt 2.”;
i następnie
17) w art. 20 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Operator systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona
jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 7 dni po zakończeniu
miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1.”;
i odpowiednio
18) w art. 26 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:
„2. Operator systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona
jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 7 dni po zakończeniu
miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1.”;
i odpowiednio
19) w art. 33 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:
„2. Operator systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona
jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 7 dni po zakończeniu
miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1.”;

i odpowiednio
20) w art. 45 dodać ust. 3 w brzmieniu:
„3. Operator systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona
jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 7 dni po zakończeniu
miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1.”.
VII. W wyniku dokonanej przez operatora rozliczeń weryfikacji wniosku o wypłatę premii, ustalana jest
kwota należna, która może różnić się od wnioskowanej i to ona powinna być wypłacona. W związku
z tym proponuje się:
21) w art. 22 ust.2, art. 27 ust. 2, art. 34 ust. 2 i art. 46 ust. 2 wyrazy „określoną we wniosku” zastąpić
wyrazem „należną”.
VIII. Operator rozliczeń w celu prawidłowej weryfikacji wniosku powinien mieć prawo zapoznania
się z odpowiednią w tym zakresie dokumentacją wytwórcy i w związku z tym proponuje się
następujące zapisy:
22) w art. 22 dodać ust. 2a w brzmieniu:
„3. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o
której mowa w ust. 1.”;
i odpowiednio
23) w art. 27 dodać ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o
której mowa w ust. 1”;
i odpowiednio
24) art. 34 dodać ust. 2a w brzmieniu:
„Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o
której mowa w ust. 1.”;
i odpowiednio
25) art. 46 dodać ust. 2a w brzmieniu:
„Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o
której mowa w ust. 1.”;

IX. Wskazane jest doprecyzowanie wzorów zawartych w art. 54 i 55 , aby nie było wątpliwości , o który
rok chodzi. Proponujemy oznaczyć jednolicie we wszystkich wzorach rok, w którym będzie
obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej jako rok „i”. Ponadto w ust. 3 w art. 59 właściwe jest
ograniczyć informację o prognozowanej wysokości środków na wypłatę premii tylko do roku
następnego. Dlatego proponuje się ust. 1 w art. 54, oraz ust. 1 i 2 w art. 55, oraz ust. 2 i 3 w art. 59
nadać brzmienie:

„Art. 54. 1. Prezes URE kalkuluje stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok „i” według wzoru:
SRi = Gi/Qi-1,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
rok „i” – rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej,
SRi – stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok „i” wyrażoną w złotych za MWh,
Gi – wysokość kwoty planowanej do zebrania w roku „i”,
Qi-1 – ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w krajowym
systemie elektroenergetycznym, która stanowiła podstawę do obliczenia opłaty
kogeneracyjnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 1 lipca
roku „i-1”, w którym jest kalkulowana stawka opłaty kogeneracyjnej na rok „i”.
2. Prezes URE publikuje stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok „i” w Biuletynie Urzędu Regulacji
Energetyki, w terminie do dnia 30 listopada roku „i-1”.
„Art. 55.1. Wysokość kwoty oznaczonej symbolem „Gi”, o którym mowa w art. 54 ust. 1, stanowiącej
podstawę do kalkulowania na rok „i” stawki opłaty kogeneracyjnej, oblicza się według wzoru:
Gi = ΣKOKfi + LOki - EOki-1,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
rok „i” – rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej,
ΣKOKfi - prognozowana wysokość środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej,
premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej
indywidualnej w roku „i”,
LOKi – planowane koszty działalności operatora rozliczeń w roku „i”, związane bezpośrednio z
obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, o
których mowa w art. 59 ust. 2,
EOki-1 - prognozowany, na dzień 31 grudnia roku „i-1”, stan środków na rachunku opłaty
kogeneracyjnej, zgodnie z informacją, o której mowa w art. 59 ust. 3 pkt ”
W art. 59:
„2. Wydatki związane z zaciągniętym zadłużeniem, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty działalności
operatora rozliczeń związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji, związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej, w roku „i”,
oznaczone symbolem „LOKi”, oblicza się według wzoru:
LOKi = COKi + IOKi + FOKi,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
rok „i” – rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej,
COKi – planowana kwota należności głównych (kapitału) z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez
operatora rozliczeń, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wymagalnych w danym roku
kalendarzowym „i”,
IOKi – planowana kwota odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń, w
przypadku, o którym mowa w ust. 1,
FOKi – planowane w roku kalendarzowym „i” koszty bieżącej działalności operatora rozliczeń,
związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej.
3. Operator rozliczeń, w terminie do dnia 30 września każdego roku, przekazuje Prezesowi URE
informacje o:
1) wysokości wydatków i kosztów, o których mowa w ust. 2;

2) prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii
gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej
w roku ”i”;
3) prognozowanym, na dzień 31 grudnia roku „i-1”, stanie środków na rachunku opłaty
kogeneracyjnej.
X. W celu rozwiania wątpliwości, kto jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
proponuje się przesądzić tę kwestię na rzecz operatora rozliczeń i stąd proponuje się:
26) dodać nowy art. 64 a w brzmieniu:
„Art. 64a. Podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz.362), w ramach wniosków o wypłatę premii, o których mowa w art. 64 pkt 1, jest operator
rozliczeń.”
XI. Należy zapewnić finansowanie systemu do czasu, gdy Prezes URE dokona kalkulacji opłaty
kogeneracyjnej w trybie przewidzianym ustawą. Przyjęto następujące dane do ustalenia stawki w
oparciu o OSR :
• kwota planowana do wypłaty z tytułu premii w 2019 r.- ok 1,1 mld zł,
• prognozowane wydatki operatora rozliczeń – ok. 2 mln,
• ilość energii pobranej z sieci zużytej przez odbiorców końcowych w okresie od 1 lipca 2017
r. do 1 lipca 2018 r.– ok.123 TWh

Dlatego po art. 91 proponujemy dodać art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a. W pierwszym roku obowiązywania ustawy stawka opłaty kogeneracyjnej netto wynosi 8,90
zł/MWh.”

D. Załączone dokumenty
1.

2.
3.

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy Uzupełnienia braków formalnych / Zmiany danych **
zgłoszenia dokonanego dnia ……………………………………………………………
(proszę podać z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. Osoba składająca zgłoszenie
Imię i nazwisko:

Data

Podpis

G. Klauzula odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 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.

