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ZGŁOSZENIE
Zainteresowania pracami nad projektem
USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW - 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.
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko

Jan Bogolubow - Prezes Zarządu
Maciej Chrost - Prokurent
Mariusz Widawski
Katarzyna Balcerowicz

Adres

00-679 Warszawa, ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 50/52

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

Zarządca Rozliczeń S.A. jest jednym z podmiotów, na których spoczywa obowiązek realizacji ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej: „ustawy o OZE”), który ma zostać
zmieniony procedowanym projektem ustawy (dalej: „projekt”).
Dodatkowym uzasadnieniem naszego zgłoszenia jest praktyczne doświadczenie zebrane przez Spółkę
w toku dotychczasowej działalności i gotowość do podzielenia się nim z projektodawcami w formie
analiz i głosu doradczego.

Opis postulowanych rozstrzygnięć założeń z uzasadnieniem
Uwagi odnoszą się bezpośrednio do jednostek redakcyjnych ustawy OZE, chyba że jest wskazane, iż chodzi o
jednostki redakcyjne projektu.

Uwaga 1.
Do art. 2.
Proponujemy uzupełnienie słowniczka pojęć normatywnych o definicję pojęcia „stała cena zakupu”
nadając w art. 2 pkt 33a (który zgodnie z aktualnym projektem ma być uchylony) następujące
brzmienie:
„33a) stała cena zakupu – cena po jakiej od wytwórcy, o którym mowa w art. 70b ust.7 pkt 1 zakupu
energii elektrycznej dokonuje sprzedawca zobowiązany lub odpowiednio cena stanowiąca podstawę do
wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy, o którym mowa w art. 70b ust. 7 pkt 2 albo w art.70g ”.

Uzasadnienie
Termin ten będzie występował bardzo często w zmienianej ustawie. Ponadto jego literalne/ językowe
znaczenie wydaje się dużo węższe niż wynika to z wykładni celowościowej i autentycznej
proponowanych przepisów z wykorzystaniem tego terminu (tzn. że nie jest to tylko cena, po której jest
rzeczywiście kupowana przez sprzedawcę zobowiązanego energia od wytwórcy, ale także
„gwarantowana” dla wytwórcy cena stanowiąca podstawę wyliczenia ujemnego salda), co może
prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych.
Uwaga 2.
Ust. 8 w art. 39. proponujemy nadać brzmienie:
„8. O wysokości skorygowanej ceny, o której mowa w ust. 7 wytwórca powiadamia operatora rozliczeń
energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, a w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW – także sprzedawcę zobowiązanego,
o którym mowa w art. 40 ust. 1, w terminie wskazanym w tym ust. 7.”
Uzasadnienie
Doprecyzowanie adekwatne do właściwych stanów faktycznych i prawnych. Nie jest uzasadnione, aby
ustawa nakazywała przekazywanie informacji sprzedawcy zobowiązanemu, w sytuacji gdy taki
sprzedawca nie występuje.
Uwaga 3.
Ust. 1 w art. 39a. proponujemy nadać brzmienie:
„Art. 39a. 1. Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie instalacji
odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 70a lub w art. 70g, pomniejsza stałą cenę zakupu
energii elektrycznej, o której mowa w art. 70e, obowiązującą w dniu złożenia deklaracji o zamiarze
sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, o której mowa w art. 70b, zwanej dalej „deklaracją”.”
Uzasadnienie
Wydaje się nieuzasadnione pominięcie instalacji wskazanych w art. 70g, skoro na równi z instalacjami
z art. 70a zostały włączone do nowego pozaukcyjnego systemu wsparcia oze określonego łącznie w art.
70a-70g. Dodanie słowa „stałą” ma na celu doprecyzowanie.

Uwaga 4.
Opisowi symbolu IPM OZE w ust. 5 w art. 39a. proponujemy nadać brzmienie:
„IPM_OZE – ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii,
wyrażoną w MWh, w odniesieniu do której Prezes URE od dnia 1 października 2005 r. do dnia złożenia
deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1, wydał świadectwa pochodzenia potwierdzające
wytworzenie energii z odnawialnych źródeł energii oraz ilość energii, w odniesieniu do której operator
rozliczeń energii odnawialnej, od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia do dnia złożenia deklaracji, o
której mowa w art. 70b ust. 1, rozliczył ujemne saldo, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt
3; w przypadku wytwórcy, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 1, wartość IPMOZE wynosi 0.”
Uzasadnienie
Wydaje się nieuzasadnione pominięcie ilości energii elektrycznej, która była podstawą rozliczenia
ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3.
Uwaga 5.
Ust 8. w art. 39a. proponujemy nadać brzmienie:
„8. O wysokości skorygowanej ceny, o której mowa w ust. 7 wytwórca powiadamia operatora rozliczeń
energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, a w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW – także sprzedawcę zobowiązanego,
o którym mowa w art. 40 ust. 1, w terminie wskazanym w tym ust. 7.”
Uzasadnienie
Doprecyzowanie adekwatne do właściwych stanów faktycznych i prawnych. Nie jest uzasadnione, aby
ustawa nakazywała przekazywanie informacji sprzedawcy zobowiązanemu, w sytuacjach gdy taki
sprzedawca nie występuje.
Uwaga 6.
Pkt 4. w art. 61. proponujemy nadać brzmienie:
4) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia
rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję, energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 lub uzyskał zaświadczenie, o
którym mowa w art. 70b ust. 6,
Uzasadnienie
Wydaje się nieuzasadnione pomijanie w zakresie rozporządzenia wytwórców wymienionych w art. 70a70g, skoro na równi z instalacjami z art. 70a zostały włączone do nowego pozaukcyjnego systemu
wsparcia oze określonego łącznie w art. 70a-70g.
Uwaga 7.
Art. 70a. proponujemy nadać brzmienie:
„Art. 70a. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub w
mikroinstalacji będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie:
1) biogaz rolniczy,
2) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,

3) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
4) biogaz inny niż określony w pkt 1-3, albo
5) hydroenergię
- może sprzedać wytworzoną w tej instalacji niewykorzystaną energię elektryczną po stałej cenie
zakupu, ustalonej zgodnie z art. 70e, z zastrzeżeniem art. 70d.”
Uzasadnienie
Dotychczasowe brzmienie nie wykluczało naszym zdaniem dostatecznie precyzyjnie możliwości
sprzedawania niewykorzystanej energii elektrycznej pochodzącej z innego źródła niż dana instalacja
oze.
Uwaga 8.
Ust. 6 i 7 zdanie wstępne w art. 70b. proponujemy nadać brzmienie:
„6. Prezes URE wydaje wytwórcy, o którym mowa w art. 70a lub 70g, zaświadczenie o możliwości
sprzedaży niewykorzystanej energii po stałej cenie zakupu, w drodze postanowienia, po stwierdzeniu
spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1-4.
7. Prezes URE przekazuje informacje zawierające dane wytwórcy, o którym mowa w art. 70a lub art.
70g, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 6 .”
Uzasadnienie
Wydaje się nieuzasadnione pominięcie instalacji wskazanych w art. 70g, skoro na równi z instalacjami
z art. 70a zostały włączone do nowego pozaukcyjnego systemu wsparcia oze określonego łącznie w art.
70a-70g.

Uwaga 9.
Art. 70e. proponujemy nadać brzmienie:
„Art. 70e. 1. Stała cena zakupu dla poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii
określonych w art. 70a lub art. 70g, zwana dalej „stałą ceną zakupu”, wynosi 80% ceny referencyjnej
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 4 odpowiednio dla instalacji, o których
mowa w art. 77 ust. 4 pkt 1, 3-5, pkt 14 i obowiązującej na dzień złożenia deklaracji. „
Uzasadnienie
Wydaje się nieuzasadnione pominięcie instalacji wskazanych w art. 70g, skoro na równi z instalacjami
z art. 70a zostały włączone do nowego pozaukcyjnego systemu wsparcia oze określonego łącznie w art.
70a-70g i stała cena zakupu w odpowiedni sposób powinna mieć zastosowanie także do nich.
Skreślenie jest konsekwencją propozycji dodania definicji stałej ceny w słowniczku-vide uwaga 1.

Uwaga 10.
Art. 70f. proponujemy nadać brzmienie:
„Art. 70f. 1. Obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej na zasadach, o których mowa w
art. 70a – 70e lub prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 70c ust. 6 lub art. 70g ust.
2, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej
następującego po dniu uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 6 i trwa przez
okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.
2. W przypadku instalacji, dla których zostały wydane świadectwa pochodzenia, od okresu 15 lat, o
którym mowa w ust. 1, odejmuje się okres od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z

odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, o którym mowa w
art. 44 ust. 1., jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2005 r.
3. W przypadku instalacji, które były objęte aukcyjnym systemem wsparcia, od okresu 15 lat, o
którym mowa w ust. 1, odejmuje się okres, w którym wytworzona w tych instalacjach energia
elektryczna była objęta tym wsparciem.”
Uzasadnienie
Dotychczasowe proponowane brzmienie było nieprecyzyjne i budziło wątpliwości interpretacyjne,
ponieważ nie wykluczało jednoznacznie występowania o pokrycie ujemnego salda za okres sprzed
otrzymania zaświadczenia, a w przypadku starszych instalacji także wstecz za okres objęty wsparciem
w postaci świadectw pochodzenia lub aukcyjnego systemu wsparcia. Ponadto pomijało wytwórców z
uprawnionych do pokrycia ujemnego salda na podstawie art. 70g ponieważ art. 70c ust. 6 odnosi się
tylko do wytwórców z art. 70a, którzy nie wybrali sprzedawcy zobowiązanego. To że art. 70g ust. 2
odsyła do 70c ust. 6 nie wydaje się tu wystarczające, ponieważ w art. 70c ust. 6 mówi się wyłącznie i
wprost o wytwórcach z art. 70a, którzy nie wybrali sprzedawcy zobowiązanego .
Pragniemy także zwrócić uwagę, że zasada uwzględniania okresu objętego świadectwami pochodzenia
przy określaniu okresu wsparcia wprowadzona w art. 70f ust. 2 nie jest już stosowana w odniesieniu do
wytwórców „aukcyjnych” w art. 92 ust. 6. Zachodzi wątpliwość, czy jest to zgodne z intencjami
projektodawcy.
Uwaga 11.
Pkt 1 w ust. 2 w art. 74 proponujemy nadać brzmienie:
„2. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytworzona w zmodernizowanej instalacji
odnawialnego źródła energii może zostać sprzedana w drodze aukcji wyłącznie w przypadku, gdy:
1) instalacji tej nie przysługuje świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 w dniu
złożenia oferty albo nie przysługuje obowiązek zakupu energii, o którym mowa w art. 70f , w
art. 92 ust. 1 oraz nie przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art.
70c ust. 6 lub 70g ust. 2 lub w art. 92 ust. 5;”

Uzasadnienie
Wyklucza się w tym przepisie z uczestnictwa w aukcjach m. in. wytwórców, którym przysługuje
obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70f., a nie wyklucza jedynie będących co
do istoty w takiej samej sytuacji wytwórców, którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda na
podstawie art. 70c ust. 6 i 70g ust. 2.Wydaje się to niezrozumiałe, chyba że taka była intencja
projektodawcy. Podkreślić należy, że odesłanie do art. 92 ust. 5 nie obejmuje wyżej wymienionych, a
tylko uprawionych do pokrycia ujemnego salda na podstawie wcześniejszej aukcji.
Uwaga 12.
Ust. 10 art. 92. proponujemy nadać brzmienie:
„Cena, sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, podana w
ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, a także cena skorygowana, o której
mowa w art. 39 ust. 5 i 7 oraz stała cena zakupu, o której mowa w art. 70c ust. 2 albo art. 70c ust.
6, a także cena skorygowana, o której mowa w art. 39a ust. 5 i 7, podlega corocznej waloryzacji
średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku
kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej
„Prezesem GUS”, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski.”.
Uzasadnienie
Wydaje się nieuzasadnione pominięcie instalacji wskazanych w art. 70a oraz 70g, skoro na równi z

instalacjami z art. 70a zostały włączone do nowego pozaukcyjnego systemu wsparcia oze określonego
łącznie w art. 70a-70g.Ponadto uzasadnione wydaje się waloryzowanie także ceny skorygowanej.
Uwaga 13.
Zmiany w ust. 11 w art. 92. wymagają także pkt 1 i 2 poprzez uwzględnienie konsekwencji
wprowadzenia nowych art. 70a -70g. Proponujemy brzmienie:
„1) zakupić sprzedawca zobowiązany, w przypadku wytwórcy energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej
mniejszej
niż
500
kW,
z
wyjątkiem
wytwórcy
wymienionego
w art. 70b ust. 7 pkt 2,
2) rozliczyć wytwórca z operatorem rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w
przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW lub w przypadku
wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła
energii, o którym mowa w art. 70b ust. 7 pkt 2 „

Uzasadnienie
Usunięcie luk prawnych po dodaniu w projekcie nowych art. 70a-70g, a dodatkowo luki gramatycznej
w pkt 2 (brak podmiotu – wytwórca w zdaniu)
Uwaga 14.
W art. 93 ust. 2 wprowadzeniu do wyliczenia oraz pkt 1, pkt 9 i pkt 12 proponujemy nadać
brzmienie:
„Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, w celu sprzedaży
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 77 ust. 1 oraz wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii
w instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 70b ust. 7 pkt 2 lub w art. 70g , w celu
sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie określonym w art. 70f jest
obowiązany do:”,
„1) prowadzenia dokumentacji w ujęciu dobowym dotyczącej ilości energii elektrycznej objętej ofertą,
o której mowa w art. 79, wyrażonej w kWh lub deklaracją, o której mowa w art. 70b ust. 1, i jej
ceny, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, wytworzonej z odnawialnych źródeł
energii w instalacji odnawialnego źródła energii sprzedanej w danym miesiącu, wyrażonej w
złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, z uwzględnieniem wskazania daty
pierwszego wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej;”,
„9. Operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, po weryfikacji wniosku
dokonanej na podstawie sprawozdania przekazanego przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę
energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła
energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW lub wytwórcę energii
elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o
którym mowa w art. 70b ust. 7 pkt 2 lub w art. 70g, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku,
wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku
rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub
ust. 2 pkt 3.”

„12. W przypadku gdy saldo, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, jest dodatnie i nie może
zostać rozliczone do końca okresu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 lub
w okresie określonym w art. 70f , jest ono zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o
którym mowa w art. 106, przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w
instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500
kW albo wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji
odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 70b ust. 7 pkt 2 lub w art. 70g, w sześciu równych
miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres.”

Uzasadnienie
Usunięcie luk prawnych będących konsekwencją dodania w projekcie nowego art. 70g.

Uwaga 15.
Ust. 13 w art. 93 proponujemy nadać brzmienie:
„13. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w okresach, o których mowa w art. 83 ust. 2,
przewyższająca ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej instalacji przy
założeniu, że instalacja ta pracowała w tym czasie z maksymalną mocą przewyższającą maksymalną
moc zainstalowaną, a także przewyższająca ilość energii elektrycznej objętej ofertą, o której
mowa w art. 79 ust. 3 pkt 6, wyrażonej w kWh nie stanowi podstawy do wyliczenia ujemnego salda,
o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3.”;

Uzasadnienie
Pierwsza zaproponowana zmiana zmienia szyk i doprecyzowuje brzmienie w celu uniknięcia
wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto proponujemy dodanie zapisu jednoznacznie wprowadzającego
górny limit sprzedaży objętej aukcyjnym systemem wsparcia, tak aby nie było różnicy pomiędzy
instalacjami o mocy poniżej 500 kW (tu sprzedawcy zobowiązani mają zakaz kupowania poza limit
3letni) i nie mniejszej niż 500 kW logicznie powiązany z 3-letnimi okresami rozliczeniowymi, co
uchroni system przed niestabilnością, a wytwórców przed odpowiedzialnością za niewykonanie limitu
minimalnego w dalszych latach, gdy w pierwszym okresie 3 letnim wyczerpią większość całego
swojego 15-letniego limitu.
Uwaga 16.
W art. 93 po ust. 13 proponujemy dodać ust. 14 w brzmieniu:
„14. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w okresie doby przewyższająca ilość energii elektrycznej,
jaka mogłaby zostać wytworzona w tej instalacji przy założeniu, że instalacja ta pracowała w tym
czasie z maksymalną mocą znamionową pozorną nie stanowi podstawy do wyliczenia ujemnego salda,
o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3.”;
Uzasadnienie
Ponieważ jest technicznie niemożliwe bez dokonywania nieuprawnionych ingerencji przekroczenie
w ciągu doby produkcji z mocą znamionową pozorną wydaje się nieuzasadnione dopuszczanie do
dokonywania takich przekroczeń poprzez wypłacanie ujemnego salda za tak uzyskaną produkcję.
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* 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.

