
WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENiA ZAINTERESOWANIA PRACAMI
NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY

LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

-

ZGŁOSZENIE

ZAINTERESOWANIA PRACAMI ND PROJEKTEN - SZEN ZMIANY DANYCH

Pro;ekz. załozen oro:ektu ustawy o zmane ustawy o biegłych rew.aer”tacti

t-tiŁ proektu za.ożen projektu ustawy, proje”tu ust.awy lib projektu rozporządzenia zgDdflie

z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Pblcznej

.ub informacja zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych Rady rislr6w,

Prezesa Rady inistrów albo ministrów

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Naz.a/i:i. I nazwiso

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

2. Adres siedziby/adres miejsca zarnieszkania**

Ai.Arinii Ludowej 14, OO—638 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e—mail

j.w; e—mail: miroslaw.szmigielskip1.pwc.com

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH

NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

I Tomasz Konieczny

2 Mirosław Szmigielski

3 Agnieszka Ostaszewska

Artur Pikua

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM

OCHRONY
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Podmiot zgłaszający jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych. Opis postulowanych rozwiązań prawnych zawarty jest w
załączniku.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

i Załącznik

2

r3

4

c

E

8

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia na

podać datę z częęci F porrzedrieqo zgtzaa,

F. OSOBA SKŁPDAJĄCA ZGŁOSZENIE

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁ1DANIE FAŁSZYWYCH ZEZNA]I fi

Jesten śwjadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

* Jeże zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności obbingowej w procesie
stanofena prawa treść Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.

** Niepotrzebne skeśić kIiknąĆ dwukrotnie na tekst)

Mi sa Szmigielski

Data

2 sierĘnia 2015 r.
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Pouczen e
1. JeżeU zgłoszenie ma na ce”u 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 formahiych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz

orojektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia

należy wypełnić wszystkie rub”ki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w syuacji,

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 Iobbingowej 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

wniestonego zgłoszenia.
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