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dnia 22 serpra 2011 r. (pcz.

wzóR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PR
NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY

PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE ZAINEESOWANIA PRACA± NAD PROJEKTEM - ZGLOZ?NIE Z1IN TAN?

?rD:jek: Z Qna I Stycznia 2Di r. ustawy o zmianie uwy o funduszach inwestycyjnych oraz
innyh uzaw.

(tytuł prolektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia zgodnie z jag
irec udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej ub informacją zamieszczori w wykazie prac

egisiacyjnych Rady Mirdstrów, Prezesa Rady Ministrów albo rrdnistr6w

A OZNCZNIF PODMIOTt3 ZAINTZR.ESOWANGO PRACAMI ND PROKTEM

I

MATCZTJK WIECZOREK I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA JAWNA
2 Adrea siedziby/adrcr

UL. CZECZOTA 6, 02-607 WARSZAWA
3 Adres do korespondancji i adres e-mail

UL CZECZOTA 6, 02-607 WARSZAWA; mww@mwwlaw.pl
BWSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH tO R!PREZENTOmNIA PODMIOTUWYMIENIONEGO CZĘ p

PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

TOMASZ MATCZUK

2

FILIP SUCHTA

3

5

ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM
OCERONY

1. Opis postulowanego rozwiązania prawnego

Prawidłowa implementacja w krajowym porządku prawnym:

1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w
sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw
2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010
(Dz. Urz. UE L 114 z 01.07.2011, str. 1) (dalej: dyrektywa ZAFI),

2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r.
zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji
depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Orz. UE L 257 z 28.08.2014,
str. 186) (dalej: dyrektywa UCITS y), oraz

3. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 naja 2013 r.
zmieniającej dyrektywę 2003/41/WE W sprawie działalności instytucji pracowniczych
programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE W
sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach
kredytowych (Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2013, str. 1).
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D . ZALĄCZON DOKIMENTY

E . Niniejzze g1oazeni dotyczy uzupcłninia braiów formalnych/zmiany danych**
zglo5zenia dokonanego dnia

(podać datęz części F poprzednieggoszenia)
F. OSOBA sKLADAJN:. ZGLOSZNIE J \

Imię I nazwisko Data J Podpis
PIOTRWIECZOREK I9STYCZNIA2OI5 R T Jj(

•JeżeH zgłoszenie niejestsktadanewtryble art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalriośd IobblngoweJw procesie stanowienia prawa. treśĆ
.— Zgioszenie zmiany danyclf sIu•eśI 51ę.

OŚWIADCZENIE O WPISIE DO KRS.

OŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH Z7WODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ
LOBBINGOWĄ.

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 Ministrówz dnia 22 sierpnia 201 1 r. w sprawie
zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw
(Dz. U. Nr I 81 „ poz. 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie wbrykł,
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 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 lub projektu założeń
projektu ustawy.

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

;. KARNEJ ZA ZEZNN
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zlożenie fa1zywego oćwiadczenia . . .b .i i
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