
Informacja
o działaniach podejmowanych wobec Ministra Klimatu oraz Ministra Środowiska przez podmioty wykonujące zawodową działalność 

lobbingową w 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) informuję, 
że w roku 2020 stwierdzono następujące przypadki podejmowania działań przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

L.p. Określenie spraw, w których zawodowa 
działalność lobbingowa była podejmowana.

Wskazanie 
podmiotów, które 

wykonywały 
zawodową 
działalność 
lobbingową.

Określenie form podjętej zawodowej działalności 
lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała 

ona na wspieraniu określonych projektów, czy też 
na występowaniu przeciwko tym projektom.

Określenie wpływu, jaki 
wywarł podmiot wykonujący 

zawodową działalność 
lobbingową w procesie 

stanowienia prawa w danej 
sprawie.

1.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego wykazu paliw 
ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie 

lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, 
obrót,w tym obrót z zagranicą, wymaga 

koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu 
do rejestru podmiotów przywożących

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o.o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik spółki 

Biolanic sp. z o. o. – zaproponowano wprowadzenie 
wyłączenia z koncesji dla ciężkiego oleju opałowego 

o kodzie CN 2707 99 99 wykorzystywanego do celów 
innych niż napędowe, opałowe i żeglugowe.

Uwaga została odrzucona – 
w toku analizy stwierdzono, 

że złożona przez podmiot 
propozycja stwarza ryzyko 

powstania naruszeń na rynku 
paliwowym.

2.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego wykazu paliw 
ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie 

lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, 
obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga 

koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu 
do rejestru podmiotów przywożących

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o. o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik spółki 
Elkom-Gaz sp. z o. o. sp. k.  – zaproponowano 
wprowadzenie wyłączenia z koncesji dla gazu 

płynnego LPG o kodzie CN 2901 10 00 
wykorzystywanego do celów innych niż napędowe, 

opałowe i żeglugowe.

Uwaga została przyjęta w 
całości

ZATWIERDZAM

Grzegorz Mroczek
Dyrektor Generalny

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

        Warszawa, dnia 11-02-2021 r.
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L.p. Określenie spraw, w których zawodowa 
działalność lobbingowa była podejmowana.

Wskazanie 
podmiotów, które 

wykonywały 
zawodową 
działalność 
lobbingową.

Określenie form podjętej zawodowej działalności 
lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała 

ona na wspieraniu określonych projektów, czy też 
na występowaniu przeciwko tym projektom.

Określenie wpływu, jaki 
wywarł podmiot wykonujący 

zawodową działalność 
lobbingową w procesie 

stanowienia prawa w danej 
sprawie.

3.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego wykazu paliw 
ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie 

lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, 
obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga 

koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu 
do rejestru podmiotów przywożących

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o.o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik Polskiej 

Izby Gazu Płynnego – zaproponowano wprowadzenie 
wyłączenia z koncesji dla gazu płynnego LPG o 

kodzie CN 2901 10 00 wykorzystywanego do celów 
innych niż napędowe, opałowe i żeglugowe.

Uwaga została przyjęta w 
całości

4.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

wykazu surowców oraz produktów naftowych 
objętych systemem zapasów interwencyjnych 
oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do 

wyliczenia opłaty zapasowej

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o.o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik spółki 

Biolanic sp. z o. o. – zaproponowano wprowadzenie 
wyłączenia z systemu zapasów interwencyjnych 

ciężkiego oleju opałowego o kodzie CN 2707 99 99 
wykorzystywanego do celów innych niż napędowe, 

opałowe i żeglugowe.

Uwaga została odrzucona - 
propozycja wprowadzenia 

wyłączeń nie ma uzasadnienia 
– Ustawa o zapasach nie 
przewiduje wyłączeń ze 

względu na przeznaczenie.

5.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

wykazu surowców oraz produktów naftowych 
objętych systemem zapasów interwencyjnych 
oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do 

wyliczenia opłaty zapasowej

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o.o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik spółki 

Bossoil sp. z o. o. - zaproponowano wprowadzenie 
wyłączenia z systemu zapasów interwencyjnych 

ciężkiego oleju opałowego o kodzie CN 2707 99 99 
wykorzystywanego do celów innych niż napędowe, 

opałowe i żeglugowe.

Uwaga została odrzucona – 
propozycja wprowadzenia 

wyłączeń nie ma uzasadnienia 
– Ustawa o zapasach nie 
przewiduje wyłączeń ze 

względu na przeznaczenie.

6.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

wykazu surowców oraz produktów naftowych 
objętych systemem zapasów interwencyjnych 
oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do 

wyliczenia opłaty zapasowej

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o.o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik spółki Pol-

Oil Corporation sp. z o. o.– zaproponowano 
wprowadzenie wyłączenia z systemu zapasów 

interwencyjnych ciężkiego oleju opałowego o kodzie 
CN 2707 99 99 wykorzystywanego do celów innych 

niż napędowe, opałowe i żeglugowe.

Uwaga została odrzucona – 
propozycja wprowadzenia 

wyłączeń nie ma uzasadnienia 
– Ustawa o zapasach nie 
przewiduje wyłączeń ze 

względu na przeznaczenie

7.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia 

w sprawie szczegółowego wykazu surowców 
oraz produktów naftowych objętych systemem 

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik spółki 
Warter sp. z o. o.– zaproponowano wprowadzenie 
wyłączenia z systemu zapasów interwencyjnych 

Uwaga została odrzucona – 
propozycja wprowadzenia 

wyłączeń nie ma uzasadnienia 
– Ustawa o zapasach nie 
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L.p. Określenie spraw, w których zawodowa 
działalność lobbingowa była podejmowana.

Wskazanie 
podmiotów, które 

wykonywały 
zawodową 
działalność 
lobbingową.

Określenie form podjętej zawodowej działalności 
lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała 

ona na wspieraniu określonych projektów, czy też 
na występowaniu przeciwko tym projektom.

Określenie wpływu, jaki 
wywarł podmiot wykonujący 

zawodową działalność 
lobbingową w procesie 

stanowienia prawa w danej 
sprawie.

zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw 
stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty 

zapasowej

Wspólnicy Sp. z o.o. ciężkiego oleju opałowego o kodzie CN 2707 99 99 
wykorzystywanego do celów innych niż napędowe, 

opałowe i żeglugowe.

przewiduje wyłączeń ze 
względu na przeznaczenie

8.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

wykazu surowców oraz produktów naftowych 
objętych systemem zapasów interwencyjnych 
oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do 

wyliczenia opłaty zapasowej

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o.o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik spółki 
Eko-Trans sp. j. – zaproponowano wprowadzenie 

wyłączenia z systemu zapasów interwencyjnych gazu 
płynnego LPG o kodach CN 2711 oraz 2901 10 00 
wykorzystywanego do celów innych niż napędowe, 

opałowe i żeglugowe

Uwaga przyjęta częściowo – 
wykreślono gaz płynny LPG 
o kodzie CN 2901 10 00 z 

przedmiotowego 
rozporządzenia.

Propozycja wprowadzenia 
wyłączeń nie ma uzasadnienia 

– Ustawa o zapasach nie 
przewiduje wyłączeń ze 

względu na przeznaczenie.

9.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia 

w sprawie szczegółowego wykazu surowców 
oraz produktów naftowych objętych systemem 
zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw 
stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty 

zapasowej

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o.o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik Polskiego 
Związku Pracodawców Przemysłu Aerozolowego – 

zaproponowano wprowadzenie wyłączenia z systemu 
zapasów interwencyjnych gazu płynnego LPG o 

kodach CN 2711 oraz 2901 10 00 wykorzystywanego 
do celów innych niż napędowe, opałowe i żeglugowe

j. w.

10.

Prace legislacyjne nad projektem 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

wykazu surowców oraz produktów naftowych 
objętych systemem zapasów interwencyjnych 
oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do 

wyliczenia opłaty zapasowej

KDCP Kancelaria 
Doradztwa Celnego i 

Podatkowego 
Rutkowski i 

Wspólnicy Sp. z o.o.

Zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia w toku 
konsultacji społecznych jako pełnomocnik spółki 

Solvent sp. j.– zaproponowano wprowadzenie 
wyłączenia z systemu zapasów interwencyjnych 

półproduktu rafineryjnego o kodzie CN 2707 50 00 
wykorzystywanego do celów innych niż napędowe, 

opałowe i żeglugowe

Uwaga odrzucona - propozycja 
wprowadzenia wyłączeń nie 
ma uzasadnienia – Ustawa o 

zapasach nie przewiduje 
wyłączeń ze względu na 

przeznaczenie.

11.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 808)

Związek 
Pracodawców 

„Lewiatan”

Uwagi zostały zgłoszone przy piśmie z dnia 
15.12.2020 r. i dotyczyły:

1. Doprecyzowania używanej nomenklatury w 
przepisie zakazującym sprzedaży akwizycyjnej.
2. Nałożenia obowiązku dostarczania aktualnego 

Znikomy/Żaden
Uwagi nie zostały 

uwzględnione.
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L.p. Określenie spraw, w których zawodowa 
działalność lobbingowa była podejmowana.

Wskazanie 
podmiotów, które 

wykonywały 
zawodową 
działalność 
lobbingową.

Określenie form podjętej zawodowej działalności 
lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała 

ona na wspieraniu określonych projektów, czy też 
na występowaniu przeciwko tym projektom.

Określenie wpływu, jaki 
wywarł podmiot wykonujący 

zawodową działalność 
lobbingową w procesie 

stanowienia prawa w danej 
sprawie.

zbioru praw konsumenta energii jedynie w momencie 
zawarcia umowy.

3. Wydłużenia końcowej daty instalacji liczników 
zdalnego odczytu na stacjach elektroenergetycznych 
transformujących średnie napięcie na niskie z 2025 r. 

do 2028r.
4. Doprecyzowania przepisu dot. cofnięcia koncesji w 
przypadku praktyki ograniczającej zbiorowe interesy 

konsumentów poprzez wskazanie, że dot. on 
wyłącznie działalności objętej koncesją.

5. Zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych 
posiadających koncesję na obrót energii elektrycznej z 

obowiązku ubiegania się o zatwierdzenie taryfy dla 
sprzedaży energii elektrycznej przez Prezesa URE.
6. Skrócenia terminu przedłożenia Prezesowi URE 

projektu instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji 
skroplonego gazu ziemnego oraz projektu instrukcji 
ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej z 9 do 6 

miesięcy.
7. Wprowadzenia wyraźnego wyłączenia objęcia 

CSIRE relacji zachodzących pomiędzy posiadaczami 
pojazdów a PKP Energetyka.

8. Wyłączenia spod podatku akcyzowego energii 
elektrycznej zwracanej do sieci w procesie 

rekuperacji.

12.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach 
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym (UC52)

Towarzystwo 
Gospodarcze Polskie 
Elektrownie (TGPE)

W ramach konsultacji publicznych projektu ustawy, 
TGPE zgłosiło uwagi (4 ogólne i 6 szczegółowych) 
odnoszące się do proponowanych zmian w zakresie 

polskiego systemu bezpieczeństwa dostaw gazu 
ziemnego.

Żaden.
W związku z podjęciem przez 
Kierownictwo MKiŚ decyzji o 
rozszerzeniu zakresu zmian w 

procedowanym projekcie 
(zmiana koncepcji), uwagi nie 

zostały uwzględnione.
13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy Towarzystwo Zgłoszenie uwag do projektu w trakcie trwania Średni
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L.p. Określenie spraw, w których zawodowa 
działalność lobbingowa była podejmowana.

Wskazanie 
podmiotów, które 

wykonywały 
zawodową 
działalność 
lobbingową.

Określenie form podjętej zawodowej działalności 
lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała 

ona na wspieraniu określonych projektów, czy też 
na występowaniu przeciwko tym projektom.

Określenie wpływu, jaki 
wywarł podmiot wykonujący 

zawodową działalność 
lobbingową w procesie 

stanowienia prawa w danej 
sprawie.

(UC42) Gospodarcze Polskie 
Elektrownie (TGPE)

konsultacji publicznych, oraz późniejsze 
przedstawienie analiz dotyczących powodów ich 

zgłoszenia.

Uwagi zostały częściowo 
przyjęte.

14.

Proces legislacyjny projektu rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych

Kancelaria Radców 
Prawnych Zygmunt 

Jerzmanowski i 
Wspólnicy sp.k. z 

siedzibą w Poznaniu

Przedstawienie uwag wobec projektu rozporządzenia. Propozycja na etapie analizy.
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