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WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENiA ZAINTERESOWANARAAMI
NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM
ROZPORZĄDZENiA
ZCOSZENIE
ZNTERESOWANZA PRACAMI NAD PROJEKTEM — 2C1OCZNIE iIZNY r2NYCE”
Projekt zalo±eń projektu ustawy o zmianie ustau\” o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdat finansowych oraz niektórych innych ustaw
(tytuł projektu załozen projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia
z jego treścią udostępnioną w iuiCtyflie Informacji Publicznej
lub informacja. zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady 4inistrów,
Prezesa Rady Ninistrów albo ministrów)

—

zgodnie

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM
1. Nazwa/imię i nprwioko**
Ernst

Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**
Rondo ONZ 1, OO-124 Warszawa
3. Adres do korespondencji i adres e-mail
Rondo ONZ 1, OO—124 Warszawa, adres email:jaroslaw.dac@pl.ey.com
B. WSKAZANIE OSÓB UPRANNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WTMIZNIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PRO.sair4
Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Jacek Hryniuk
2

Jarosław Dac
ArinaSirocka

4
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C. OPIS POSTUI.OWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEB4 OCHRONY

Jako podmiot uprawniony do
chcielibyśmy zgłosić uwagi
ich wpływem na rynek usług
podmiotu. Uwagi zawarte są

badania sprawozdań finansowych
do przedmiotowego projektu w związku z
audytorskich i działalność naszego
w załączniku 1.
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D. ZAŁĄCZONE DOKW

1

Załącznik nr 1 Uwagi do Projektu założeń projektu ustawy o
zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz
niekt5rych innych ustaw
dpis KRS
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E. N.ssa- sgloszeaio deyczy usupolnionia braków !ozmalnyeh/smiany danyah
egleecenia dekenanege -dnia
poprzedniego zgioszenia)
(podać datę z części
F. OSOBA SKZ.DAJĄCA ZGZ.O$ZENZ

Imię i nazwisko
Jacek Hryniuk

Podpis

Data

2 września 2015

G. KT13ZULAODPOWXEDZIALNOSCI KAP.NEJ ZA SKL?.DNZE FAŁSZYWYCH ZEZNM
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zleżenie falazywego oświadczenia

*

...

codois)

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
2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
(5 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U Nr.
poz.
) 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 założe(
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.
...

2

