
Dziennik Ustaw Nr 181
— 10543 — Poz. 1080

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2011 r. (poz. 1080)

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMiNAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWYLUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE
ZATNRZSOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH*
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ejsze zgioszenie dotyczy uzupeinianLa braków formalnych/zmiany danych

zgioszenia dokonanego dnia
(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)
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Jestem ówiadomy odpowiedzialaeci Icarnej za zlolenie falazywege oświadczenia
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• Jeżeli zgioszenie nie jest składane w tbie a 7 ust 6 usta z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności Iobbinej 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 pra

wa) 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 sytua

cji, gdy osoba fizyczna, która zgtasza 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 wart. 7 ust. 5

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnic

twa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywne

go lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypelnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczą

cych wniesionego zgłoszenia.


