Warszawa, 24 luty 2014r.

Informacja
o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) przedstawiam informację o
działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku przez
podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Lp. Sprawa, w której
zawodowa
działalność
lobbingowa była
podejmowana

Podmiot,
wykonujący
zawodową
działalność
lobbingową

Formy
podjętej Wpływ,
jaki
działalności lobbingowej wywarł
podmiot
wykonujący
zawodową
działalność
lobbingową

1.

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Administracji
i Cyfryzacji w
sprawie zmiany
rozporządzenia
w sprawie ewidencji
gruntów i budynków.

SYSTHERM
INFO
Sp. z o.o.

W związku z prowadzoną
działalnością lobbingową
zgłoszone zostały uwagi
do projektu rozporządzenia
oraz propozycje zmian i
uzupełnień jego treści.

2.

Projekt ustawy o
zmianie ustawy o
samorządzie
gminnym oraz o
zmianie
niektórych innych

Ernst & Young
Doradztwo
Podatkowe
Sp. z o.o.
Deloitte

Część uwag i
propozycji,
w szczególności
dotyczących
szczegółowych
kwestii
redakcyjnych,
zostało
uwzględnionych.
Odrzucono
propozycje nie
znajdujące
umocowania w
delegacji
ustawowej bądź
zmierzające do
radykalnej
zmiany modelu
pojęciowego
danych
ewidencji gruntów
i budynków.
Propozycje modyfikacji
W chwili obecnej
projektowanych przepisów z uwagi
w celu usunięcia zagrożenia na etap prac
zwiększenia zakresu
legislacyjnych
opodatkowania
(np. (prace nad
podatkiem od
projektem
po

ustaw.

Doradztwo
Podatkowe Sp. z
o.o.
Izba Gospodarcza
„Wodociągi
Polskie”

3.

Współpraca w ramach
Memorandum
w
sprawie współpracy
na rzecz budowy i
rozwoju
pasywnej
infrastruktury
sieci
szerokopasmowych.

nieruchomości, podatkiem
od
czynności
cywilnoprawnych)
wobec określonej liczby
podmiotów.

Współpraca podejmowana
była w powołanych w
Polska
Izba ramach Memorandum 5
Radiodyfuzji
grupach roboczych, tj. ds.:
Cyfrowej
1.finansowania projektów
szerokopasmowych,
2.popytu
na
szerokopasmowy dostęp do
Internetu,
3.inwestycji i zapewnienia
dostępu
do
szerokopasmowych
usług
telekomunikacyjnych,
w tym na obszarach słabo
zaludnionych,
4.procesów
i
barier
inwestycyjnych,
5.określenia zasad dostępu
do sieci i infrastruktury
finansowanych ze środków
publicznych.
Eficom S.A.

Strona 2

konferencji
uzgodnieniowej)
nie
można
wskazać,
konkretnych
postulatów,
które
zostały
zgłoszone.
Można
jednak
wskazać,
że
wyrażone w
zgłoszeniach
lobbingowych
wątpliwości
wobec
projektu
stanowią istotną
pomoc w celu
doprecyzowania
projektowanej
regulacji.
Wskazane
podmioty
uczestniczyły w
posiedzeniach
Komitetu
Sterującego
Memorandum
oraz
grup
roboczych
Memorandum.
Nie podejmowały
działalności
w
zakresie
wspierania
określonych
projektów
lub
występowania
przeciwko
nim
oraz nie
wywarły wpływu
w
procesie
stanowienia prawa
w przedmiotowej
sprawie.

