
WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM

ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE

ZAINTERESOWANIA PRACANI NAD PROJEKTEM CGŁOOSONIO ZMIANY DANYCH

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej

ewidencji przychodów ± kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
(tytuł projektu załoteń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia — zgodnie z

jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczong W

wykazie prac legislacyjnych Rady Ministr6w, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa!imig i aorwi3ko

Stowarzyszenie Społeczność MIMUW
2. Adres siedziby/odraz micjzco z3aiczzk

ul. Banacha 2, 02—097 Warszawa
3. Adres do korespondencji i adres e—mail

spolecznosc@mimuw.edu.pl

WSKAZANIE osóm UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH

NIW PROJEKTEM

Lp.

1

2

Imię i nazwisko

Aleksander Jankowski

Adres

3

4

•

OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM

OCHRONY

Postulujemy przyjęcie regulacji współmiernej do zakresu działalności małych

organizacji pozarządowych, zgodnie z wytycznymi ustawowymi. Prowadzenie

uproszczonej ewidencji nie może stanowić dla małych organizacji pozarządowych

nieproporcjonalnie dużego obciążenia oraz musi odpowiadać ich rytmowi pracy.



D.
ZŁĄCZONE DON”IY

1 Uwagi Stowarzyszenia Społeczność MIMUW do projektu rozporządzenia

2

3

5

6

„7

8

E. Ninies2e zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany donych zgłoszenia
dokonanego dnia 11.10.2015.

(podać datę z części F poprzedniego zgioszenia)

B”.
OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

Kstyna Gaj czyk „C
Aleksander Jankowski ;jyf,-

KLAUEIJLA ODPOWIEDZIALNOŚCI KAENEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAt / „

1413 Lł1 T
Jestem ewiadomy odpow3.edzialnoscl karnej za złozenie fałszywego oswiadczenia 7..

(podp)

JeżeU 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 ( 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 8 formularza wypełnie się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji, 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 lobbingowej w procesie stanowienia
prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w
pracach nad projektem aktu normatywnego łub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypelnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany
danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.


